ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Τακτικά ΈσοδαΑνταποδοτικά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΕΛΤΑ 2016-2017
ΕΚΠΟΤΑ : ANOΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ:
59.910,00 €
Φ.Π.Α.: 13.779,30 €
ΣΥΝΟΛΟ: 73.689,30 €

Κ.Α.: 02.20.6671.012

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

Ν. Μαγνησία 25/01/2016
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»
Προϋπολογισμός: 73.689,30€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Δέλτα να προβεί στην
προμήθεια ελαστικών επισώτρων (CPV: 34350000-5) για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα. 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.
Α/Α

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

DAIHATSU TERIOS
HYUNDAI
MATRIX
FORD TOURNEO CONNECT
1,8
SKODA FABIA
SKODA FABIA
SKODA FABIA
HYUNDAI
MATRIX
CITROEN C3
SUZUKI SX4
SEAT CORDOBA
TRANSPORTΕR WV
TRANSPORTΕR WV
FIAT DUCATO
FORD
TRANSIT
FIAT
STRADA
FORD
RANGER
FORD
RANGER
ΤΟΥΟΤΑ
HILLUX
ΤΟΥΟΤΑ
HILLUX

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡ.ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

Επιβατικό
Επιβατικό

ΚΗΟ 8823
KHI 4717

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Επιβατικό
Επιβατικό
Επιβατικό
Επιβατικό
Επιβατικό
Επιβατικό
Επιβατικό
Επιβατικό
Ημιφορτηγό
Ημιφορτηγό
Ημιφορτηγό
Ημιφορτηγό
Ημιφορτηγό

KHI 7814
ΚΗΗ1941
ΚΗΗ1942
ΚΗΗ1943

ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ

ΚΗΙ4715
KHH2081
KHH2080
ΚΗΗ6493
KHI4460
KHI7152
KHI 3800

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ-ΑΞΙΟΥ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ-ΑΞΙΟΥ

ΚΗΗ2060

ΕΧΕΔΩΡΟΥ

ΚΗΗ2058

ΕΧΕΔΩΡΟΥ

ΚΗΗ2005

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ-ΑΞΙΟΥ

ΚΗΗ2006

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ-ΑΞΙΟΥ

KHH6590

ΕΧΕΔΩΡΟΥ

KHH6591

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ-ΑΞΙΟΥ

Ημιφορτηγό
Ημιφορτηγό

Ημιφορτηγό
Ημιφορτηγό

20.

Ημιφορτηγό

22.

ΤΟΥΟΤΑ
HILLUX
ΤΟΥΟΤΑ
HILLUX
MERCEDES

23.
24.
25.
26.
27.
28.

MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
FIAT-IVECO
FIAT-IVECO
IVECO - FIAT

KHO7885
ΚΗΙ 7199
ΚΗΗ2061
ΚΗΗ6589
KHH6596
KHI 7227

29.

IVECO - FIAT

Φορτηγό
Φορτηγό
Φορτηγό
Φορτηγό
φορτηγό με γερανό
Λεωφορείο
Mini bus
Λεωφορείο

30.

OPEL MOVANO

Λεωφορείο
Mini bus
Απορ/φόρο
Απορ/φόρο
Απορ/φόρο
Απορ/φόρο
Απορ/φόρο
Απορ/φόρο
Απορ/φόρο
Απορριμματοφόρο
Απορριμματοφόρο
Απορριμματοφόρο
Απορριμματοφόρο
απορριμματοφόρο
απορριμματοφόρο
Ελκυστήρας
(ΦΙΧ – Επικ.)
Ελκυστήρας
(ΦΙΧ – Επικ.)
Ελκυστήρας
(ΦΙΧ – Επικ.)
Ελκυστήρας
(ΦΙΧ – Επικ.)
Καδοπλυντήριο
Φορτηγό
Φορτηγό
απορριμματοφόρο
απορριμματοφόρο
Γεωργικός
ελκυστήρας
Γεωργικός
ελκυστήρας
Γεωργικός
ελκυστήρας
Καλαθοφόρο

ΚΗΗ 1908

ΑΜ 64730

EXΕΔΩΡΟΥ

ME 76482 IX

EXΕΔΩΡΟΥ

Kαλαθοφόρο
Περονοφόρο
Εκσκαφέας

ΜΕ 96432 ΙΧ
ME123526
ΜΕ 76532 ΙΧ

EXΕΔΩΡΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ

Εκσκαφέας

ΜΕ 54083 ΙΧ

EXΕΔΩΡΟΥ

21.

KHH6592

ΕΧΕΔΩΡΟΥ

KHH6593
KHI7151

ΕΧΕΔΩΡΟΥ

Ημιφορτηγό
Φορτηγό

ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ

KHI 7228
ΕΧΕΔΩΡΟΥ

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

VOLVO ΠΡΕΣΑ
MERCEDES ΠΡΕΣΑ
MERCEDES
MERCEDES ΠΡΕΣΑ
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
IVECO
DAIMLER CHRYSLER
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO - ΜΑGIRUS

45.

IVECO - ΜΑGIRUS

46.

RENAULT

47.

IVECO -ΜAGIRUS

48.
49.
50.
51.
52.
53.

MERCEDES
FIAT-IVECO
FIAT-IVECO
DAF
DAF
ZETOR
6340

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

CASE JXU 105
CLAAS
CELTIS 456
ISOLI –
IVECO FIAT
ΜΑΝ
HANGSCA
FOREDIL – MACCHINE
AMBIENTE CE
JCB

ΚΗΟ 8293
ΚΗΙ 3772
ΚΗΟ 8824
ΚΗΙ 7789
ΚΗΗ1925
KHI7171
ΚΗΗ1926
ΚΗΗ2059
ΚΗΗ2019
ΚΗΙ7950
ΚΗΗ2082
ΚΗΗ6594
ΚΗΗ6595
KHO8935

ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ-ΑΞΙΟΥ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ-ΑΞΙΟΥ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ-ΑΞΙΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ

ΚΗΗ1987
KHO8791

EXΕΔΩΡΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ

KHO8936

EXΕΔΩΡΟΥ

ME 98828
ΚΗΙ7902
ΚΗΙ7903

EXΕΔΩΡΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ

ΚΗΙ 7914
ΚΗΟ 7907
AM65509
AM67763

EXΕΔΩΡΟΥ

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

3CX-4
JCB
3CXSM4T
KOMATSU
WB 93R-2
SICAS – FIAT
4000/4TP
ELGIN-CROSSWIND
SERIES G
BOBCAT 753
FAUN FRISCH F155
KOMATSU
GD521A-1E

Εκσκαφέας

ME 83395 IX

EXΕΔΩΡΟΥ

Εκσκαφέας φορτωτής
Σάρωθρα

ME58779
ME 54082 IX

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ-ΑΞΙΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ

Σάρωθρα

ME 76481 IX

EXΕΔΩΡΟΥ

Φορτωτής
Ισοπεδωτής
Ισοπεδωτής

ΜΕ 83452 ΙΧ
ME 49214 ΙΧ
ME 132299

EXΕΔΩΡΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ
EXΕΔΩΡΟΥ

O ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια για ένα έτος ανέρχεται στο
ποσό των 59.910,00€ (ήτοι 73.689,30€ με Φ.Π.Α 23%) και θα αντιμετωπιστεί από δαπάνες που
έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα έτους 2016 και τον αντίστοιχου του
2017 (Τακτικά έσοδα-Ανταποδοτικά) στον ΚΑ εξόδων ως εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ
02.20.6671.012

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (νέα σύμβαση)

ΠΟΣΟ (€)
73.800,00

Ν. Μαγνησία 25/01/2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
O αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σαλανίδης Γρηγόρης
ΔΕ Οδηγών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σιωμάδης Σωτήρης
ΠΕ Βιολόγων

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

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2016-2017»
Προϋπολογισμός: 73.689,30€

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. (Το παρών δεν ισχύει για ελαστικά δομικών μηχανημάτων, αγροτικών και
γενικότερα ελαστικών εκτός δρόμου με ταχύτητα >80χλμ/ω)
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. Ο κατασκευαστής των προσφερόμενων ελαστικών θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό
ποιότητας ISO9001 ή ISO16949, αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να προσκομιστεί. Επιπλέον ο
προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 ή αντίστοιχο ως προς την
τοποθέτηση και επισκευή ελαστικών, αντίγραφο του οποίου θα προσκομίσει.
7. H προσφερόμενη μάρκα ελαστικών θα αποτελεί επιλογή ευρωπαϊκού, ιαπωνικού ή αμερικάνικου
κατασκευαστή πλαισίων φορτηγών ή αυτοκινήτων ή μηχανημάτων, ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης
σε καινούρια οχήματα. Το παρών θα πιστοποιείται από έγγραφο του κατασκευαστή ή της εταιρίας
ελαστικών.
8. Η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρία θα πρέπει να είναι εντεταγμένη στο σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης ελαστικών, όπως ορίζεται στο Άρθρο 7 του Ν.2939/2001. Απαιτείται η προσκόμιση
πρόσφατου αποδεικτικού περισυλλογής παλαιών ελαστικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
205/70R15C
185/65R14
185/60R14
205/65R15C
225/75R17.5 Διαφορικού
225/75R17.5 Τιμονιού
13R22,5 Τιμονιού
13R22,5 Διαφορικού
315/80R22,5 Τιμονιού
315/80R22,5 Διαφορικού
295/80R22,5 Τιμονιού
295/80R22,5 Διαφορικού
295/80R22 Διαφορικού
295/80R22 Τιμονιού
285/70R19,5 Τιμονιού
12R22,5 Τιμονιού
12R22,5 Διαφορικού
285/70R19,5 Διαφορικού
315/70R22,5 Τιμονιού
315/70R22,5 Διαφορικού
195/70R15C
205/70R15C
195/65R15
175/65R14
175/65R14C
215/70R15C
205R16C
315/80R22,5 Συρόμενο
385/65R22,5 Συρόμενο
16.9R34 (420/85R34)
12,5/80-18 (340/80-18)
11R22,5 Τιμονιού
11R22,5 Διαφορικού
10R16,5
15,5R25 L2/G2
13.00-24

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ
4
8
16
4
4
2
6
12
4
4
2
4
4
2
4
2
4
8
6
12
9
4
4
2
2
4
12
22
7
8
8
2
4
5
3
6

Δείκτης
Φορτίου
Ταχύτητας
106Τ
86T
86T
102S
129/127M
129/127M
156/150K
156/150K
156/150L
156/150L
152/148M
152/148M
152/148M
152/148M
144/142M
152/149L
152/149L
144/142M
152/148M
152/148M
104T
106T
91H
82T
90T
109S
110S
156/150L
160J
142A8
12PR
146/143M
146/143M
10PR
160B
143A8

Παρατηρήσεις
8PR

16PR
16PR
18PR
18PR
18PR
18PR
18PR
18PR
18PR
18PR
16PR
18PR
18PR
16PR
18PR
18PR
8PR
8PR

8PR
18PR
18PR
TUBELESS
TUBELESS
16PR
16PR
L5 TL
12PR TL

Ν. Μαγνησία, 25-01-2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
O αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σαλανίδης Γρηγόρης
ΔΕ Οδηγών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σιωμάδης Σωτήρης
ΠΕ Βιολόγων

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

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2016-2017»
Προϋπολογισμός: 73.689,30€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
205/70R15
185/65R14
185/60R14
205/65R15c
225/75R17.5 Διαφορικού
225/75R17.5 Τιμονιού
13R22,5 Τιμονιού
13R22,5 Διαφορικού
315/80R22,5 Τιμονιού
315/80R22,5 Διαφορικού
295/80R22,5 Τιμονιού
295/80R22 Διαφορικού
295/80R22 Τιμονιού
295/80R22,5 Διαφορικού
285/70R19,5 Τιμονιού
285/70R19,5 Διαφορικού
12R22,5 Διαφορικού
12R22,5 Τιμονιού
315/70R22,5 Τιμονιού
315/70R22,5 Διαφορικού
195/70R15c
205/70R15c
195/65R15
175/65R14
175/65R14C
215/70R15C
205R16C
315/80R22,5 Συρόμενο
385/65R22,5 pilot Συρόμενο
12,5/80-18 (340/80-18)
16,9/14-28 (440/80-28)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΤΕΜΑΧΙΑ
4
8
16
4
4
2
6
12
4
4
2
4
2
4
4
8
4
4
6
12
8
4
4
2
2
4
12
22
7
8
8

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ
(€)
90,00
60,00
60,00
80,00
210,00
200,00
400,00
420,00
380,00
400,00
370,00
380,00
370,00
380,00
275,00
300,00
400,00
350,00
380,00
380,00
90,00
110,00
70,00
60,00
65,00
85,00
90,00
380,00
390,00
275,00
650,00

ΣΥΝΟΛΟ
(€)
360,00
480,00
960,00
320,00
840,00
400,00
2.400,00
5.040,00
1.520,00
1.600,00
740,00
1.520,00
740,00
1.520,00
1.100,00
2.400,00
1.600,00
1.400,00
2.280,00
4.560,00
720,00
440,00
280,00
120,00
130,00
340,00
1.080,00
8.360,00
2.730,00
2.200,00
5.200,00

32. 11R22,5 Τιμονιού
33. 11R22,5 Διαφορικού
34. 10R165
35. 15,5-25 L2/G2
36. 13.00-24
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:

2
4
5
3
6

300,00
320,00
150,00
500,00
400,00

600,00
1.280,00
750,00
1.500,00
2.400,00
59.910,00€

ΦΠΑ 23%:

13.779,30€

ΣΥΝΟΛΟ:

73.689,30€

Τονίζεται το γεγονός ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει προσφορά για το
σύνολο των ειδών και ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Προσφορές για μέρος των
ποσοτήτων ή των ειδών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες
τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη.

Σίνδος, 25-01-2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
O αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σαλανίδης Γρηγόρης
ΔΕ Οδηγών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σιωμάδης Σωτήρης
ΠΕ Βιολόγων

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

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 20162017»
Προϋπολογισμός: 73.689,30€

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 το σύνολο των
οχημάτων του Δήμου Δέλτα.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από :
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 2016 και τις αντίστοιχες του 2017.
ε. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006
στ. Τον Ν. 3852/ 2010
ζ. Τον Ν. 3886/2010
η. Τον Ν. 4281/2014
θ. Τον Ν. 4250/2014 και κυρίως το άρθρο 1
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία προμήθειας
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:
α) Σύμβαση
β) Διακήρυξη δημοπρασίας
γ) Προϋπολογισμός
δ) Συγγραφή υποχρεώσεων
ε) Τεχνική περιγραφή.
στ) Προσφορά
Άρθρο 4ο : Εγγυήσεις
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), χωρίς το Φ.Π.Α. επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 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 πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής συμβατικής αξίας.
Άρθρο 5ο : Υπογραφή σύμβασης
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 67 του ΠΔ 28/80.
Επειδή η παράδοση των ελαστικών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες
του Δήμου, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή μετά την παράδοση των ειδών. 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 εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την υποπαρ. Ζ.5 του N.
4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107): «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΑΡΧΩΝ».
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 διάστημα που δεν πρέπει να
ξεπερνά τις τρεις (3) ημέρες. Σε περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης του οχήματος του Δήμου,
για αντικατάσταση των ελαστικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κινητό συνεργείο
εξυπηρέτησης για την τοποθέτηση των ελαστικών (χωρίς επιπλέον χρέωση). Τονίζεται ότι στην
προσφερόμενη τιμή του αναδόχου, θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος τοποθέτησης –
ζυγοστάθμισης, κοκ (εργατικά και κάθε μορφής εργασίες-παροχή υπηρεσίας). Θα διενεργείται
ποσοτική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Κατά την παραλαβήτοποθέτηση 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, 25- 01-2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
O αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σαλανίδης Γρηγόρης
ΔΕ Οδηγών
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ΠΕ Βιολόγων
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ
έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις
σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.
Τον Ν. 3463/2006 «περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».
Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό».
Τον Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68’Α/2007).
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’ /7-6-2010)
Τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ τ.Α’/173/2010).
Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του 4254/2014
(ΦΕΚ 85 τ. Α’/07-047-2014).
Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις».
Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014(ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
Το άρθρο 93 του Ν. 4368/2016 (Α' 21) “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις”, το οποίο τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α΄160), όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (Α΄29), η οποία εν συνεχεία

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4354/2015 (Α΄176).
15. Την υπ’ αρίθμ. 58/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα περί έγκριση διενέργειας
της δημοτικής προμήθειας.
16. Την υπ’ αριθ. 55/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η πίστωση,
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2016-2017», συνολικού προϋπολογισμού 59.910,00 €, ήτοι 73.689,30€ με
Φ.Π.Α. 23% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Άρθρο 1: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού
β. Τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού (Τεχνική έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων)
γ. Η προσφορά του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά αυτά που αναφέρονται αναλυτικά
στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό των τευχών δημοπράτησης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές
προδιαγραφές των τευχών δημοπράτησης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Υπό προμήθεια είδη:

Α/Α
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
205/70R15
185/65R14
185/60R14
205/65R15c
225/75R17.5 Διαφορικού
225/75R17.5 Τιμονιού
13R22,5 Τιμονιού
13R22,5 Διαφορικού
315/80R22,5 Τιμονιού
315/80R22,5 Διαφορικού
295/80R22,5 Τιμονιού
295/80R22 Διαφορικού
295/80R22 Τιμονιού
295/80R22,5 Διαφορικού
285/70R19,5 Τιμονιού
285/70R19,5 Διαφορικού
12R22,5 Διαφορικού
12R22,5 Τιμονιού
315/70R22,5 Τιμονιού
315/70R22,5 Διαφορικού
195/70R15c

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΤΕΜΑΧΙΑ
4
8
16
4
4
2
6
12
4
4
2
4
2
4
4
8
4
4
6
12
8

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ
(€)
90,00
60,00
60,00
80,00
210,00
200,00
400,00
420,00
380,00
400,00
370,00
380,00
370,00
380,00
275,00
300,00
400,00
350,00
380,00
380,00
90,00

ΣΥΝΟΛΟ
(€)
360,00
480,00
960,00
320,00
840,00
400,00
2.400,00
5.040,00
1.520,00
1.600,00
740,00
1.520,00
740,00
1.520,00
1.100,00
2.400,00
1.600,00
1.400,00
2.280,00
4.560,00
720,00

58. 205/70R15c
59. 195/65R15
60. 175/65R14
61. 175/65R14C
62. 215/70R15C
63. 205R16C
64. 315/80R22,5 Συρόμενο
65. 385/65R22,5 pilot Συρόμενο
66. 12,5/80-18 (340/80-18)
67. 16,9/14-28 (440/80-28)
68. 11R22,5 Τιμονιού
69. 11R22,5 Διαφορικού
70. 10R165
71. 15,5-25 L2/G2
72. 13.00-24
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
ΦΠΑ 23%:

4
4
2
2
4
12
22
7
8
8
2
4
5
3
6

110,00
70,00
60,00
65,00
85,00
90,00
380,00
390,00
275,00
650,00
300,00
320,00
150,00
500,00
400,00

440,00
280,00
120,00
130,00
340,00
1.080,00
8.360,00
2.730,00
2.200,00
5.200,00
600,00
1.280,00
750,00
1.500,00
2.400,00
59.910,00€
13.779,30€

ΣΥΝΟΛΟ:
73.689,30€
Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Δέλτα Οικονομικού Έτους
2016 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 02.20.6671.012 «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων Δήμου
Δέλτα (νέα σύμβαση)» και τον αντίστοιχο του 2017 και θα χρηματοδοτηθεί από τακτικά έσοδαανταποδοτικά. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος από την υπογραφή της.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των
ειδών και ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Προσφορές για μέρος των ποσοτήτων ή των
ειδών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές
εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και το κόστος τοποθέτησης – ζυγοστάθμισης, κοκ
(εργατικά και κάθε μορφής εργασίες-παροχή υπηρεσίας) των ελαστικών στα οχήματα του Δήμου Δέλτα.
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Τετάρτη
27 Τρίτη 17 Μαϊου 2016
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
Τρίτη 26 Απριλίου 2016
Απριλίου 2016 και και ώρα 17:00μ.μ.
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ώρα 08:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την διακήρυξη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
το Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών, Δημοτικό Κατάστημα Σίνδου Δήμου Δέλτα, Δ/νση: Πλατεία
Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, κα
Ευδοκία Κιοσέογλου, Τηλ. 2313.300-515, email:
e.kioseoglou@dimosdelta.gr.
Επίσης τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα :
www.dimosdelta.gr

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά πρόσωπα
β) νομικά πρόσωπα
γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
δ) συνεταιρισμοί
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν
προσφορά.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, εγχώριας ή αλλοδαπής
παραγωγής και προελεύσεως.
Γίνονται δεκτοί κατασκευαστές ή έμποροι που εκπροσωπούν ελληνικά ή αλλοδαπά εργοστάσια
κατασκευής των προσφερόμενων ειδών και οι οποίοι αποδεικνύουν ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό
επάγγελμα, σχετικό με την προκηρυχθείσα προμήθεια, ώστε να παρέχουν τις εγγυήσεις για την ακριβή
εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας
τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής :
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,
στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους
στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται /
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης
λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί
ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
Όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και τη διάθεση ελαστικών
επισώτρων επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού:
Α) ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της
παρούσης.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής
αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3. 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.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά τον φορέα της ατομικής επιχείρησης, τους ομόρρυθμους
εταίρους και διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.) και ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), τους διαχειριστές
των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση
ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.) (Αν κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ. δεσμεύει την Α.Ε. με την υπογραφή του,
υποβάλλεται απόσπασμα ποινικού μητρώου και για αυτόν). Σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα
κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 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.
5. 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) κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον
εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος.
και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Επιπρόσθετα απαιτείται και η
προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας και των φορέων όπως κατά περίπτωση αναφέρονται στην υπ’αριθμ. 5
απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση.
6. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
7. Αντίγραφο πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001 ή ISO 16949 και αντίγραφο πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001 ή
αντίστοιχο ως προς την τοποθέτηση και επισκευή ελαστικών
8. Έγγραφο του κατασκευαστή ή της εταιρίας ελαστικών ότι η προσφερόμενη μάρκα ελαστικών θα αποτελεί επιλογή
ευρωπαϊκού, ιαπωνικού ή αμερικάνικου κατασκευαστή πλαισίων φορτηγών ή αυτοκινήτων ή μηχανημάτων, ως
ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματα.
9. Πρόσφατο αποδεικτικό περισυλλογής παλαιών ελαστικών της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρίας.
10. Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 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 Ε.Π.Ε.),
το καταστατικό του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Επίσης, 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.

Β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 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.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής 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.
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του
οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
6. Αντίγραφο πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001 ή ISO 16949 και αντίγραφο πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001 ή
αντίστοιχο ως προς την τοποθέτηση και επισκευή ελαστικών
7. Έγγραφο του κατασκευαστή ή της εταιρίας ελαστικών ότι η προσφερόμενη μάρκα ελαστικών θα αποτελεί επιλογή
ευρωπαϊκού, ιαπωνικού ή αμερικάνικου κατασκευαστή πλαισίων φορτηγών ή αυτοκινήτων ή μηχανημάτων, ως
ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματα.
8. Πρόσφατο αποδεικτικό περισυλλογής παλαιών ελαστικών της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρίας.
Γ) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή άλλου
αντίστοιχου με αυτό έγγραφο.
Δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής 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.
4. Αντίγραφο πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001 ή ISO 16949 και αντίγραφο πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001 ή
αντίστοιχο ως προς την τοποθέτηση και επισκευή ελαστικών
5. Έγγραφο του κατασκευαστή ή της εταιρίας ελαστικών ότι η προσφερόμενη μάρκα ελαστικών θα αποτελεί επιλογή
ευρωπαϊκού, ιαπωνικού ή αμερικάνικου κατασκευαστή πλαισίων φορτηγών ή αυτοκινήτων ή μηχανημάτων, ως
ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματα.
6. Πρόσφατο αποδεικτικό περισυλλογής παλαιών ελαστικών της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρίας.
Ε) ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες
μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και
επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.
3. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο
δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά
εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
4. Αντίγραφο πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001 ή ISO 16949 και αντίγραφο πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001 ή
αντίστοιχο ως προς την τοποθέτηση και επισκευή ελαστικών
5. Έγγραφο του κατασκευαστή ή της εταιρίας ελαστικών ότι η προσφερόμενη μάρκα ελαστικών θα αποτελεί επιλογή
ευρωπαϊκού, ιαπωνικού ή αμερικάνικου κατασκευαστή πλαισίων φορτηγών ή αυτοκινήτων ή μηχανημάτων, ως
ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματα.
6. Πρόσφατο αποδεικτικό περισυλλογής παλαιών ελαστικών της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρίας.

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή
αποκλεισμού από τον διαγωνισμό Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α
75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνονται τα ακόλουθα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των
τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα
κατασκευαστούν τα υπό προμήθεια είδη, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του.
3. Υπεύθυνη δήλωση 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.
4. Υπεύθυνη Δήλωση 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.
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές ως εξής:
Ατομικές επιχειρήσεις: Για τον φορέα- φυσικό πρόσωπο και για το προσωπικό που απασχολούν
Ομόρρυθμες Εταιρείες : Για όλους τους εταίρους και για το προσωπικό που απασχολούν
Ετερόρρυθμες Εταιρείες: Για τους διαχειριστές, τους ομόρρυθμους εταίρους και για το προσωπικό
που απασχολούν
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης: Για τους διαχειριστές τους και για το προσωπικό που απασχολούν
Ανώνυμες Εταιρείες: Για το προσωπικό που απασχολούν
6. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι τα ελαστικά φέρουν σήμανση ¨Ε¨ με βάση την οδηγία 92/23/ΕΟΚ ή τους
κανονισμούς UN/ECE R54 & ECE R30. (Το παρών δεν ισχύει για ελαστικά δομικών μηχανημάτων,
αγροτικών και γενικότερα ελαστικών εκτός δρόμου με ταχύτητα >80χλμ/ω) και ότι τα ελαστικά των
επιβατικών αυτοκινήτων θα 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.
7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προφορά του συμμετέχοντα ισχύει και δεσμεύει αυτόν για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στο εξωτερικό, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Όλα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου .pdf.
1. Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
υπογράφονται από τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή (π.χ. Υπεύθυνες Δήλώσεις).
2. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα οι
συμμετέχοντες οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4250/2014 (άρθρο 1, παρ. 2) στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού
(Δήμο Δέλτα) σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη πρέπει να προσκομίζονται σε
πρωτότυπα, σε επικυρωμένα αντίγραφα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν. 4250/2014.

Οι δηλώσεις (υπεύθυνες ή μη) υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.2690/99, όπως και κάθε
δήλωση που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη. Όταν οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται από τον ίδιο τον
οικονομικό φορέα, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο
προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο
στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα της επιχείρησης του
ενδιαφερόμενου και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την
παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρίες.
Ο Δήμος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αρ. 7 και 9
παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
ΆΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση. Δεκτές γίνονται και εγγυητικές συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων.
2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος ίση με
το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ύψους 1.198,20
€ (59.910,00 € Χ 2%). Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης τράπεζας, συνταγμένες
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 και
εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου
προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη (ήτοι τουλάχιστον 7 μήνες από την ημερομηνία
αποσφράγισης). Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ:
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.
8. Τους όρους:
- ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως ή διζήσεως.
- ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η
εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση.
4) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και στο άρθρο 157 του Ν.
4281/2014.

ΆΡΘΡΟ 8: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1 Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινίσεις
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης,
εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της
προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού,
είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
8.2 Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη.
Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές,
δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
8.3 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ.
Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).
8.4 Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα.
8.5 Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
- Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η
εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά,
όπως αυτά αναλύονται παραπάνω, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.
Συγκεκριμένα στον (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί
ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας
διακήρυξης, το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή .
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται

να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
(Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά
είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους
φορείς .
Τεχνική Προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του
προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
- Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά
του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Καθώς η οικονομική προσφορά έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά
υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής
προσφοράς του παραρτήματος Β΄, σε μορφή pdf.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
8.6 Τιμές:
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Για τα ελαστικά η τιμή σε ευρώ της προσφοράς θα δοθεί με γνώμονα τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και η
κατακύρωση θα γίνει στη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.
Δηλαδή μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων την συνολικά χαμηλότερη τιμή.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές προσφοράς θα
παραμείνουν σταθερές ως την ολοκλήρωση της προμήθειας.
Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που προβλέπονται από την
νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Ο ανάδοχος υπόκειται επίσης σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που
θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Στην προσφερόμενη τιμή του αναδόχου, θα
συμπεριλαμβάνεται και το κόστος τοποθέτησης – ζυγοστάθμισης, κοκ (εργατικά και κάθε μορφής
εργασίες-παροχή υπηρεσίας) των ελαστικών στα οχήματα του Δήμου Δέλτα. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
βαρύνει τον ανάδοχο.
8.7 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6)
μηνών από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος Δέλτα
μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.

Αν ο Δήμος Δέλτα κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, όποτε ο μειοδότης δεν
μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση.
ΆΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, ήτοι η διενέργεια του διαγωνισμού γίνεται τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 23/05/2016,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των
οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να
λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη ημερομηνία
για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες
μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισμός
αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος
Δέλτα ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της
νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω
διαδικασία επαναλαμβάνεται.
9.2 Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων (ΕΚΠΟΤΑ).
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα
μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης
των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς
τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του
διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
9.3 Διαδικασία Ανάδειξης μειοδότη - κατακύρωση
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η
χαμηλότερη τιμή λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:
 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και
την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.
 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση

τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
 Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, η οποία διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.
 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
ΑΡΘΡΟ 10: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1) Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 (ΦΕΚ 185 Β΄), του άρθ. 227 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ
87Α΄) και του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/30-10-10 ), μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το
εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση
αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του
ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός αν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης,
όπως αυτή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό
φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση επί
των ενστάσεων-προσφυγών αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δέλτα.
Οι Διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την
αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους.
2) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία,
μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα
θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν,
μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την
διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου.
3) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της
υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
4) Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόμου.
5) Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 11: ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος
του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από τον Δήμο Δέλτα, να προσέλθει για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, οι
όποια θα είναι ίση προς πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού.
Η σύμβαση καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η
σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την
προσφορά του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των
όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους
συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού.
- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν
προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι
κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος από την υπογραφή της.
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 που θα προμηθεύσει θα
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και
ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας 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 να αντικαταστήσει ύστερα από
αίτηση των φορέων κάθε ποσότητα ελαστικού 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 του ακατάλληλου είδους και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση
του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου ελαστικού επήλθε φθορά σε όχηματου Δήμου Δέλτα, ο προμηθευτής
υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.
ΑΡΘΡΟ 12: ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παραλαβή και τοποθέτηση των ελαστικών θα πραγματοποιείται με την προσχώρηση του υπηρεσιακού
οχήματος στις εγκαταστάσεις του αναδόχου μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών. 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.
Η παραλαβή των ελαστικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 67 του ΠΔ 28/80. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των
ελαστικών που θα παραδώσει.
ΆΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των υπό
προμήθεια υλικών και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσης.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δέλτα.
Ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την
υποπαρ. Ζ.5 του N. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107): «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ
της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ
ΆΡΘΡΟ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
14.1 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών και Συμβάσεων, εργάσιμες
ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσ/νίκης, κα Κιοσέογλου Ευδοκία,
τηλέφωνο 2313 300.515, FAX 2310 586.849, e-mail: e.kioseoglou@dimosdelta.gr και
www.dimosdelta.gr.
14.2 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΦΜ: 997630659, Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13, ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Κ: 57400
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2313 300.500
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (σε έντυπη μορφή):
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Κ. 57400
ΆΡΘΡΟ 15: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
15.1 Δημοσίευση
Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα: www.dimosdelta.gr
και από την οποία παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα Τεύχη του Διαγωνισμού.
Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα από τους υποψήφιους προμηθευτές τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό
έγγραφα, αυτά παραδίδονται χωρίς χρηματικό αντίτιμο σε αυτούς και έως έξι (6) ημέρες πριν την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού (παρ. 9 άρθρο 3 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Επίσης, θα ακολουθήσουν και όλες οι λοιπές εκ του νόμου προβλεπόμενες δημοσιεύσεις.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

Αναρτητέο στο Μητρώο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

Αρ. πρωτ………
(Σχέδιο)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
Στη (τόπος)……………………………. και στο …………………………., σήμερα ….-…….-…… ημέρα
………………. και ώρα …….. π.μ. οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
1. Φωτόπουλος Θ. Ευθύμιος Δήμαρχος και νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Δέλτα
2. ………………………….. νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας «………………………….», Δ/νση
……………………., ΤΚ …….., ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ. …………, στην οποία
ανατέθηκε η «προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων Δήμου Δέλτα 2016-2017» με την
υπ΄αριθ. …./.. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καλούμενος εφεξής «Προμηθευτής»,
συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον προμηθευτή, για λογαριασμό του Δήμου Δέλτα, την
προμήθεια των ειδών που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στην από …/…/…. προσφορά του προμηθευτή. Η
συμβατική αξία της προμήθειας ορίζεται σε …………….. € (ήτοι ………….. € με το Φ.Π.Α.) και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6671.012 του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα έτους 2016 και τον αντίστοιχο
έτους 2017. CPV 34350000-5.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της. Αν πριν την λήξη του έτους
παραδοθεί το σύνολο των συμβατικών ποσοτήτων η σύμβαση θεωρείται λήξασα.
Αναλυτικά τα είδη είναι τα εξής:

Α/Α
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
205/70R15
185/65R14
185/60R14
205/65R15c
225/75R17.5 Διαφορικού
225/75R17.5 Τιμονιού
13R22,5 Τιμονιού
13R22,5 Διαφορικού
315/80R22,5 Τιμονιού
315/80R22,5 Διαφορικού
295/80R22,5 Τιμονιού
295/80R22 Διαφορικού
295/80R22 Τιμονιού
295/80R22,5 Διαφορικού

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ
ΤΕΜΑΧΙΑ
4
8
16
4
4
2
6
12
4
4
2
4
2
4

ΤΙΜΗ
ΑΝΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
(€)
(€)

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

285/70R19,5 Τιμονιού
285/70R19,5 Διαφορικού
12R22,5 Διαφορικού
12R22,5 Τιμονιού
315/70R22,5 Τιμονιού
315/70R22,5 Διαφορικού
195/70R15c
205/70R15c
195/65R15
175/65R14
175/65R14C
215/70R15C
205R16C
315/80R22,5 Συρόμενο
385/65R22,5 pilot Συρόμενο
12,5/80-18 (340/80-18)
16,9/14-28 (440/80-28)
11R22,5 Τιμονιού
11R22,5 Διαφορικού
10R165
15,5-25 L2/G2
13.00-24

4
8
4
4
6
12
8
4
4
2
2
4
12
22
7
8
8
2
4
5
3
6
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
ΦΠΑ 23%:
ΣΥΝΟΛΟ:

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 ανάδοχος
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να
ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου, με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του.
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.
Τονίζεται ότι στην προσφερόμενη τιμή του αναδόχου, θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος τοποθέτησης
– ζυγοστάθμισης, κοκ (εργατικά και κάθε μορφής εργασίες-παροχή υπηρεσίας).
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 2: ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα ανωτέρω (άρθρο 1) είδη, θα παραδοθούν ως εξής:
Τόπος παράδοσης: 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).
Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση των ποσοτήτων των ελαστικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις
προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής της Υπηρεσίας.
Χρόνος παράδοσης: Το αργότερο μέσα σε διάστημα 3 ημερών από την προσχώρηση του υπηρεσιακού
οχήματος στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία,
οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, η διακήρυξη του διαγωνισμού της προμήθειας και τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα ελαστικά που θα προμηθεύσει θα
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και
ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία
προορίζονται.
ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής κατέθεσε την υπ’ αρίθμ.
…………………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης της τράπεζας
………………. ύψους ………………. €, που καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής
συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. όπως ορίζεται στη διακήρυξη.
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ελαστικών από την επιτροπή παραλαβής
ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης κάθε ποσότητας ελαστικού κατά τη διάρκεια του
οποίου ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου κάθε ποσότητα
ελαστικού 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 του ακατάλληλου είδους και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση
του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή των ελαστικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 67 του ΠΔ 28/80. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των
ελαστικών που θα παραδώσει.
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.
ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή
των υπό προμήθεια υλικών 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.
Επειδή η παράδοση των ελαστικών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του
Δήμου, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή μετά την παράδοση των ειδών. Μετά την παραλαβή των
υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον
προμηθευτή εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την υποπαρ. Ζ.5 του N. 4152/2013 (ΦΕΚ
Α’ 107): «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
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.
ΑΡΘΡΟ 7: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡΟΙ
Τον ανάδοχο βαρύνουν, φόροι, τέλη, χαρτόσημα και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που προβλέπονται
από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη και στη παρούσα σύμβαση, πλην του Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος
Δέλτα.
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς
και όπως ορίζεται στους όρους της διακήρυξης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του
προμηθευτή.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Τυχόν διαφορές μεταξύ του Δήμου και του Προμηθευτή, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 40 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι
διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου ελαστικού επήλθε φθορά σε όχημα του Δήμου Δέλτα, ο προμηθευτής
υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία
παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου, ή από ανωτέρα
βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.
Εάν ο προμηθευτής δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στο συμβατικό
χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ,
κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις που αναγράφονται στο αρ. 35
παρ. 5-6 του ΕΚΠΟΤΑ.
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης
προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού με συνέπεια ολόκληρο το ποσό
της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ατυχήματα ή ζημιές, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου Δέλτα.
Η παρούσα συντάχθηκε σε ...........4.......... αντίγραφα και έλαβε ......3..... ο Δήμος Δέλτα και …....1..... ο
προμηθευτής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. ................................................

2. ................................................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2016-2017»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………

Α/Α
109.
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112.
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114.
115.
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118.
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121.
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123.
124.
125.
126.
127.
128.
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132.
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134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
205/70R15
185/65R14
185/60R14
205/65R15c
225/75R17.5 Διαφορικού
225/75R17.5 Τιμονιού
13R22,5 Τιμονιού
13R22,5 Διαφορικού
315/80R22,5 Τιμονιού
315/80R22,5 Διαφορικού
295/80R22,5 Τιμονιού
295/80R22 Διαφορικού
295/80R22 Τιμονιού
295/80R22,5 Διαφορικού
285/70R19,5 Τιμονιού
285/70R19,5 Διαφορικού
12R22,5 Διαφορικού
12R22,5 Τιμονιού
315/70R22,5 Τιμονιού
315/70R22,5 Διαφορικού
195/70R15c
205/70R15c
195/65R15
175/65R14
175/65R14C
215/70R15C
205R16C
315/80R22,5 Συρόμενο
385/65R22,5 pilot Συρόμενο
12,5/80-18 (340/80-18)
16,9/14-28 (440/80-28)
11R22,5 Τιμονιού
11R22,5 Διαφορικού
10R165
15,5-25 L2/G2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ
4
8
16
4
4
2
6
12
4
4
2
4
2
4
4
8
4
4
6
12
8
4
4
2
2
4
12
22
7
8
8
2
4
5
3

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

144. 13.00-24

6
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
ΦΠΑ 23%:
ΣΥΝΟΛΟ:

Χρόνος ισχύος της προσφοράς: Έξι (6) μήνες από ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού.
Ημερομηνία, ……../……../……
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα+υπογραφή)

ΑΔΑ: 7ΥΛ2Ω9Ι-Β8Π
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ. 57400
Πληρ. :
κα Κιοσέογλου Ευδοκία
Τηλ:
2313 300.515
Fax:
2310 586.849
Σίνδος, 11/04/2016
Αρ. Πρωτ. 9410
Αρ. Διακήρυξης 6/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2016-2017

Ο Δήμαρχος Δέλτα διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2016-2017», συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού 73.689,30 € με ΦΠΑ 23% (CPV 34350000-5) με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων του
ενδεικτικού προϋπολογισμού. 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.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 27/04/2016 και καταληκτική
ημερομηνία υποβολής τους στις 17/05/2016.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι το 2% επί της ενδεικτικά
προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. δηλαδή ύψους 1.198,20 €. Δεκτές
γίνονται εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης τράπεζας, συνταγμένες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 και εγγυητικές επιστολές του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων. Η διάρκεια της εγγυητικής συμμετοχής ορίζεται σε 7 μήνες από την
ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Δέλτα, Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57400,
στο τηλέφωνο 2313.300-515, email: e.kioseoglou@dimosdelta.gr, Γραφείο Προμηθειών (κα Κιοσέογλου
Ευδοκία). Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου
Δέλτα: www.dimosdelta.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

