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                                                                                    Ιωάννινα       11/07/2018 

                                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. : 40098/11179 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ                                                                                                                                                                                                      

……………………………………………………………………………… 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΑΠΛΑΝΗ 7 
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 45444 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2651361333 
Fax: 2651074441 

Email: nexarchos@ioannina.gr 
  

                                               
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

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

νομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια Ελαστικών» , προϋπολογισμού 

69.849,20€ (Εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτά) ενδεικτικά, συμπε-

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

     Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-

γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδη-

γίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

ει.  

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

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

11. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

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

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

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

15. Την Κοιν. Οδηγία 92/23/31-03-1992 η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/11/ΕΚ/16-02-2005 
«Για τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σε 
αυτά». 

16. Την Κοιν. Οδηγία 89/459/16-07-1989 «Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχε-
τικά με το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των 
ρυμουλκούμενών τους» και την εθνική νομοθεσία (υπ’ αριθ. 32496/1558/2003 (ΦΕΚ 847 Β΄/03) Υπουργική 
Απόφαση. 

17. Την οδηγία 67/548/ΕΟΚ 

18. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  18REQ003191146 2018-06-01 
 για την κάλυψη των αναγκών σε Ελαστικά του  Δήμου Ιωαννιτών. 
                                                    

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

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

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

θεια «Προμήθεια Ελαστικών» , προϋπολογισμού 69.849,20€ (Εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα 

εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτά) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών με βάση τους Πίνακες του Παραρτή-

ματος Β΄.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου , την 24/07/2018 και ώρα 09:00-

09:30 π.μ. στο κτίριο του Δήμου Ιωαννιτών, επί της Πλατείας Ανδρέα Παπανδρέου 5. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής ή να αποστείλουν τις έγγραφες προ-

σφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών & διαχείρισης υλικού αποθήκης στο 

ισόγειο της οδού Καπλάνη 9 στο πρωτόκολλο της οικονομικής υπηρεσίας, το αργότερο μέχρι και την προη-
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γούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 23/07/2018 και ώρα 14:30. Προσφορά που 

κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να απο-

σφραγιστεί.  

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

αννιτών  επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

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

παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 79 ΠΑΡ 4 Ν.4412/16 (Τ.Ε.Υ.Δ) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α1» 

3 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

5 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

6. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄» 

7. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» 

 

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

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

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

νισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε 

όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  

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

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

χώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

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

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

φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

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

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.ioannina .gr.  

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προ-

στασίας Καταναλωτή. 

4. σε μια Εφημερίδα του Τοπικού Τύπου  

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών 

(www.ioannina.gr).Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή γίνεται από το τμήμα Προμη-

http://www.ioannina.gr/
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θειών με κατάθεση παράβολου 20€. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν 

από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  

Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνι-

σμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτο-

νται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών και Δια-

χείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικού τηλ:2651361333, fax2651074441 Email nexarchos 

@ioannina.gr 

Συνοπτικά Στοιχεία 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

24/07/2018. 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Στο κτίριο του Δήμου Ιωαννιτών, επί της Πλατείας 

Ανδρέα Παπανδρέου 5. 

 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

«Προμήθεια Ελαστικών»  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

69.849,20€ 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

120 ημέρες 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

 
Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ένα χρόνο από την υπογραφή της Σύμβασης  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06%1 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 
αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμε-
νος φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατι-
κής αξίας. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

                                                           
1 Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, 
ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευ-
σης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 
0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 § 3 Ν. 4013/11). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ10ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  
ΑΡΘΡΟ11ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ12ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ13ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ14ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  
ΑΡΘΡΟ15ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  
ΑΡΘΡΟ17ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 19ο:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α1»ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 2ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ  
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ  
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
 ΑΡΘΡΟ 5ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΜΕΛΕΤΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»                               

     ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                         

  ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρω-

παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-

ψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμ-

φωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 

στο αντικείμενο της παρούσης  

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

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρού-

σης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υπο-

βάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε 

αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προ-

σφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο   του Δήμου , το αργότερο μέχρι και την προη-

γούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 23/07/2018 και ώρα 14:30 μ.μ. η  να την 

καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής την 24/07/2018 και ώρα 09:00-09:30 π.μ. στο κτίριο του Δήμου ΙΩ-

ΑΝΝΙΤΩΝ, επί της οδού ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5 , Τ.Κ. , 45221. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυ-

δρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους 

προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

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

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 του 

Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία 

που αναφέρονται στη συνέχεια.  
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Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση 

που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρό-

σωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τε-

λευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού 

που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

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

περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

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

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

ρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη 

περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία 

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

σει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές δια-

τάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

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

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

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

γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβα-

σης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση2. Τυχόν ενστάσεις ή 

προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

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

λοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώ-

θηκε με το ν. 1497/19843 (Α' 188).  

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

θούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα4,  και η μετάφραση 

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

προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικη-

γόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

                                                           
2 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  
3παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  
4 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με την 
συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλο-

δαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 

έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 

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

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

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

ρούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική5. 

Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ  αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των 

αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και του αναδό-

χου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία.  

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

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

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

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

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

                                      

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

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

τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ.93 του 

Ν.4412/16).  

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

φα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος (αρ.94 του 

Ν.4412/16) . 

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

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

τήματος (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

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

                                                           
5 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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ΑΡΘΡΟ 4ο   : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

τέρω : 

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

α: 

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

σφοράς (120 ημέρες) 

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

έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

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

Β. Πιστοποιητικό Δημοτικής Ενημερότητας από το Δήμο Ιωαννιτών (τηλ.26513-61338) και τον Δήμο της 

Έδρας του Οικονομικού φορέα. 

Γ. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)6 7 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 , το οποίο 

αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της  διακήρυξης αυτής, ως συνημμένο Παράρτημα  Α1   και συμπληρώνεται 

από τους οικονομικούς φορείς  στις ακόλουθες ενότητες του8 ),  :       

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Πληροφορίες  σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

                  Α. Πληροφορίες  σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

                  Β. Πληροφορίες σχετικά με το νόμιμο εκπρόσωπο 

                 Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : Λόγοι αποκλεισμού  

                  Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές δίκες  

                  Β. Λόγοι που σχετίζονται με τη καταβολή φόρων η εισφορών 

                      κοινωνικής ασφάλισης  

                                                           
6 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 
7 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)  Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ι-
σχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές 
σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών 
του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περι-

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

την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογι-
σθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 
8Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ):   Για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι ανα-
θέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης των 
εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού 
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                Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων                            

                   η επαγγελματικό παράπτωμα   

ΜΕΡΟΣ IV : Κριτήρια επιλογής  

α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής  

ΜΕΡΟΣ VI : Τελικές Δηλώσεις 

Με την συμπλήρωση των ανωτέρω ενοτήτων του ΤΕΥΔ : 

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

τάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73 

του Ν.4412 / 2016, ήτοι : 

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

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

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

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

στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

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

στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα 

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

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

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως ορίζο-

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

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

πραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας , κατά 

το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομο-

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

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

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

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της , 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013. 
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 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε κάποια από τις 

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

δεν τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστη-

ριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδι-

κασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

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

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

κονομικός φορέας μπορεί να αποκλεισθεί από μια δημόσια σύμβαση. 

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

χρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), ανα-

φέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλι-

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

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

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

μελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκει-

μένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το 

οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, 

κατά περίπτωση( δεν  αφορά  συνεταιρισμούς). 

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

λητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας 

εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων 

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

ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα . 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν τελούν σε αποκλεισμό από δια-

γωνισμούς βάσει Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιο-

σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθο-

ράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπό-

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

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

(αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 
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 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν διαπράξει σοβαρό ε-

παγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελ-

ματική τους ιδιότητα. 

Γ.1. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 

περ. δδ του Ν. 4412/2016 ,απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή  έγγραφη εξουσιοδότηση 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

Γ.2. Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων : 

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

(σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, 

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

εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκ-

προσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί 

κατά τις κείμενες διατάξεις).  

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

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

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

i. την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

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

νομαστικά, 

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

της προμήθειας, 

iv. τον ορισμό νόμιμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νόμιμου εκπροσώπου της ένω-

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

επικοινωνίας, 

v. τον Συντονιστή/ επικεφαλής της ένωσης, 

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

έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

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

σα Αρχή, κοινοπραξία, 





13 
 
 

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

σμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα διακή-

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

αρμόδια φορολογική αρχή, 

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

τήρηση των όρων της σύμβασης. 

Δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως : 

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

θύνης (ΕΠΕ) : 

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

σχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ. 

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

αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 

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

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

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

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

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

3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα : 

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

ρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λει-

τουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προ-

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

που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

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

πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από έ-

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

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγ-

γελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υ-

πεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και 

ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφο-

ρά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
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4. Για φυσικά πρόσωπα: 

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

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

ρά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 

ένωση ή κοινοπραξία. 

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

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

σφορών και  απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

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

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

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

Α.Ε. 

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

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

Δ.Σ. του συνεταιρισμού. 

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

μετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

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

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

κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οι-

κονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

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

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

ΑΡΘΡΟ 5ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται 

στο αρ.2 του Παραρτήματος Β' της παρούσας. 

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

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

τις ίδιες ενδείξεις.  
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Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία.  

ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

των  εντύπων  των   οικονομικών προσφορών    των  ομάδων ( π.χ Α,Β,Γ ) που επισυνάπτονται  στο ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑ Ε’          

Για τα καύσιμα κατατίθεται προσφορά ποσοστιαίας (%) έκπτωσης επί  της διαμορφούμενης, για έκαστο εί-

δος, μέσης μηνιαίας τιμής λιανικής πώλησης σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών Υγρών καυσίμων του 

Υπουργείου ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για την Π.Ε. Ιωαννίνων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (του μήνα 

αναφοράς) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβα-

ρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανο-

μένου Φ.Π.Α. 

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

χεία της προσφοράς. 

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

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

γραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

μετά από πρoηγoύμεvη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 

οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

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

τως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

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

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

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

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της 

προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 

σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.  
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ΑΡΘΡΟ 7Ο  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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

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

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

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

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

ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικο-

νομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμμε-

τοχής.  

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

στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται 

ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

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

λοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά 

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

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπο-

νται στη διακήρυξη.  

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

καιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

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

ση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφο-

νται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει πα-

ρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν 

ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώ-

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





17 
 
 

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

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

ποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνι-

κής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέ-

σματα του ελέγχου αυτών. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) με τη 

χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδε-

κτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές 

με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση με-

ταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμο-

δίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

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

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

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

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

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

ρών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεο-

μοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

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

ποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 8Ο  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Οικονομική Επιτροπή9  του 

κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών10, σε σφραγισμένο φάκε-

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

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

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

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

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

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

                                                           
9 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 
10 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγα-
λύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο 
(άρθρο 103 § 1). 





18 
 
 

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

4412/2016 ήτοι :  

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

ριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπε-

ξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

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

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

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

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

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

δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επι-

χειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

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

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

ρούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

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

τό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου 

ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ειδικά  η απαίτηση προσκόμισης 

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

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

γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

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

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

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

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
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επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό-

που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι 

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

νο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

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

εδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 

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

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

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

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

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

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

ρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ημέρες. 

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

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

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

ντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδι-

κασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

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

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

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

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

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

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

ρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

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

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδι-

κασία ματαιώνεται.  
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρ-

μόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην  Οικονομική Επιτροπή11 για τη λήψη από-

φασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 

κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των πα-

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

4412/2016. 

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

γραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

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

κτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

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

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

ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

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

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

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

Ν.4412/16. 

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

της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 10ο  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφό-

σον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

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

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

αυτών, 

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

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

                                                           
11 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η της Δημοτικής Επιχείρησης  
 





21 
 
 

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

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η Υπηρεσία 

συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία 

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

διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην 

διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του 

προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 

το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 11ο  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για ένα χρόνο εκτός και αν εξαντληθούν οι ποσότητες 

νωρίτερα. 

ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας 

σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περι-

βαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, 

το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπο-

νται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 

του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υ-

πολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 
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γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώ-

σεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδε-

σμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλα-

βή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την προμήθεια. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρ-

χής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

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

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

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





23 
 
 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

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

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλε-

ται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από γνωμοδότη-

ση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

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

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο12  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέ-

ρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 

από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

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

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

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

κής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβά-

σεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( Α΄139) και έχουν, σύμ-

φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμέ-

να στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περί-

πτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγ-

                                                           
12 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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γύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων 

θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 

επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει μέχρι 

τη λήξη της. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωμα-

τική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της προμήθειας, 

την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των 

συμβαλλομένων. 

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

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο ε-

κάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

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

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 

 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διασφάλισης καλής λειτουργίας του συνόλου του προσφερόμε-

νου εξοπλισμού για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται ρητά στην τεχνική προσφορά του. Κατά τη χρονική 

αυτή περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, η διασφάλιση της 

καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα προσφερθεί χωρίς κανένα κόστος για το Δήμο με τη μορφή εγγύησης 

και δωρεάν συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης. Πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή δια-

τήρησης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση για ποσό ίσο με το 2% της συμβα-

τικής αξίας του είδους. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής πρέπει να είναι κατά τρεις (3) μήνες μεγαλύτε-

ρος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Το περιεχόμενο της εγγύησης να 

είναι σύμφωνο με της διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

Υπόδειγμα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 
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ΑΡΘΡΟ 17ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

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

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

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

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

μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκη-

σης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου πο-

σού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 

από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

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

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

άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώ-

πιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την 

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

νόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβά-

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

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

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

ρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

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

ται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

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

θεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για 

τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαί-

ρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να απο-

δοθούν στην Ελληνική. 
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Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία κατά 

την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 19ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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

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

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

τονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν 

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

ΑΡΘΡΟ 20ο  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δη-

μόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρί-

το τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέρ-

γειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για 

την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα 

ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες 

αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η 

επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 4412/16 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

                                             ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1’ 

( ανήκει στη διακήρυξη ……../………..) 

                                                           
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

                           
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα13  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυ-

τοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΛ,ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45221 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
- Τηλέφωνο: 2651361310 
- Ηλ. ταχυδρομείο: sspyridakis@ioannina.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV):ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ KΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ(09132100-4,09134100-8) 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε , προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[……] 

 

                                                           
13 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών  
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 
 
 
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον ε-
θνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτεί-
ται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι14 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυα-
κού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση15; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρού-
σας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαι-
τείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και 
σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπο-
γράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 

                                                           
14 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων ,όνομα και επώνυμο ,όσες φορές χρειάζεται 
15 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκο-
πούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότε-
ρους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ 
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστο-
ποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κα-
τά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κα-
τάλογοi: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παρά-
σχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότη-
τα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβα-
σης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήπο-
τε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-
νικά, αναφέρετε:  

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδι-
κασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοι-
νού με άλλους16; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φο-
ρέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη δια-
δικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέ-
χουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φο-
ρέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμό-
δια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
 
 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο [……] 

                                                           
16 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης η κοινοπραξίας η άλλου παρόμοιου καθεστώτος 
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συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα 
 

[……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 
 

[……] 

Τηλέφωνο: 
 

[……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: 
 

[……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ17  
 
 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότη-
τες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου 
να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV  

[]Ναι []Όχι 

 
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος  IV  για 

κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες18 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση19· 

2. δωροδοκία20·21 

                                                           
17 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος 
ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασί-
ζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
18 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
1919 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
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3. απάτη22· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες23· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας24· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων25. 

 
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιου-
δήποτε προσώπου26 το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (ση-
μεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγι-
στο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περί-
οδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι-
κά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
 
 
 
 
 
[……][……][……][……]27 

Εάν ναι, αναφέρετε28: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

 
α) Ημερομηνία:[   ],σημείο-(-α): [   ],λόγος(-οι):[   ] 

                                                                                                                                                                                                   
20 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
21 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την κατα-
πολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά ό-
πως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 
κείμενη νομοθεσία). 
22 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβα-
σης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν 
Πρωτοκόλλων. 
2323  Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την κα-
ταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
24 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποί-
ηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  

που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη-
ματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις” 
25Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Α-
πριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
26 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
27 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 
28 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδί-
κης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστι-
κή απόφαση: 

 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι-
κά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……][……]29 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτο-
κάθαρση»)30; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθη-
καν31: 

[……] 

 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής α-
σφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρω-
μή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλι-
σης32, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 
είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκει-
ται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώ-
σεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δε-
σμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκ-
δοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρ-
κεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  

                                                           
29 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
30 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμ-
βασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
31 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
32 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υπο-
χρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
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υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά πε-
ρίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;33 

Εάν ναι, να αναφερ-
θούν λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν ναι, να αναφερ-
θούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρε-
τε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων): 
 
 
[……][……][……]34 
 
 

 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυό-
τητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελμα-
τικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατι-
κού δικαίου35; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέ-
τρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλει-
σμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδή-
ποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις36 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή α-
σφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προ-
στασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχε-
τικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
34 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 
35 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατά-
ξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
36 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανο-
νισμός ΕΕ 2016/7) 
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συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτή-
των, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προ-
κύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλε-
πόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επι-
χειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές 
τις περιστάσεις37  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-
νικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα38; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-
φορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέ-
τρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνί-
ες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-
φορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέ-
τρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων39, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-
φορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχεί- [] Ναι [] Όχι 

                                                           
37 Άρθρο 73 παρ. 5. 
38 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
39 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
 





35 
 
 

ρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή 
έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοι-
μασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβα-
σης40; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-
φορίες: 

 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια41 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγού-
μενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-
φορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέ-
τρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώ-
σει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της α-
πουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλή-
ρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέ-
ρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από 
την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμι-
το τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέ-
κτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει 
εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις απο-
φάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επι-
λογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 

                                                           
40 Πρβλ άρθρο 48 
41 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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ητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φο-
ρέας δηλώνει ότι:  
 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 
ΙV: 
 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτη-
ρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλο-
γής; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευ-

δών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρη-

ση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται42, 

εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευ-

θείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν43. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρ-

χής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρό-

σβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

                                                           
42 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
 
43 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(Ανήκει στη διακήρυξη 40098/11179/2018) 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, που υπολο-

γίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που απο-

δέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση 

της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του 

Ν.4412/16, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προ-

σφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορ-

ρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστη-

μα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι 

120 μέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περί-

πτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονο-

μικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 

τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ   ΔΑΠΑΝΗ  -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                Οι τεχνικές προδιαγραφές των επίσωτρων ελαστικών είναι οι παρακάτω :  

 

  Ι. ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι ακτινωτού τύπου (radial) χωρίς αεροθαλάμους (tubeless), 
καινούρια, πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε αρίστη κατάσταση και να στερούνται εργο-
στασιακών ελαττωμάτων. 

2. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατά την ημερομηνία παράδοσης των από τον προμηθευ-
τή  παραγωγής τελευταίου εξαμήνου. Η ημερομηνία παραγωγής τους με τη μορφή τριών ψηφί-
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ων, όπου τα δύο πρώτα δείχνουν την εβδομάδα και το τελευταίο το έτος, να φαίνονται επάνω 
στα ελαστικά. 

3. Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να έχουν αντοχή ανάλογη της ανώτατης ταχύ-
τητας των χερσαίων μέσων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή κάθε οχήματος - 
μηχανήματος και όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά για κάθε τύπο ελαστικού, το 
ίδιο θα ισχύει και για τους  αντίστοιχους δείκτες φορτίου. 

4. Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις Ελληνικές κλιματολογι-
κές συνθήκες. 

5. Στις προσφορές πρέπει  να αναφέρεται ο τύπος ελαστικού, το εργοστάσιο και η χώρα παραγω-
γής του, οι διαστάσεις του ελαστικού, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, το μέγιστο επιτρεπόμε-
νο φορτίο και το καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου. 

6. Για τα ελαστικά  με λινά πρέπει να καθορίζεται ο αριθμός και η ποιότητα τους (όπως RAYON, 
NYLON κ.λ.π) σύμφωνα με την ζητούμενη περιγραφή όπως γίνεται παρακάτω για κάθε ελαστι-
κό. 

7. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να αντέχουν σε αποθήκευση ή σε λειτουργία, σε εύρος θερμο-
κρασιών από +52 ºC μέχρι -54 ºC τουλάχιστον, χωρίς να παρουσιάζουν αλλοίωση, ρωγμές 
θραύσεις ή διαχωρισμό στα επί μέρους υλικά τους. 

8. Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν σήμανση  -Ε-  σύμφωνα με τον κανονισμό ECE R 54. 
9. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοιν. Οδηγίας 92/23/31-03-1992 η οποία τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 2005/11/ΕΚ/16-02-2005 «Για τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλ-
κούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σε αυτά». 

10. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να συμμορφώνονται με την Κοιν. Οδηγία 89/459/16-07-1989 «Για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το βάθος των αυλακώσεων των 
ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενών τους» και 
την εθνική νομοθεσία (υπ’ αριθ. 32496/1558/2003 (ΦΕΚ 847 Β΄/03) Υπουργική Απόφαση. 

11. Οι προμηθευτές επίσωτρων ελαστικών  πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις 
των άρθρων της κοινής Υ. Α. 131219/2015 (ΦΕΚ 2974 Β΄/31-12-2015) και να προσαρμόζο-
νται με τις τιμές των επισυναπτόμενων παραρτημάτων (I, II, III, IV) της ίδιας Υ.Α., για όλες 
τις κατηγορίες ελαστικών (C1, C2, C3).  

11.α. Ελαστικά οχημάτων: Δέσμευση για τη χρήση ελαστικών χαμηλής αντίστασης 

κύλισης (εξοικονόμηση καυσίμου) με βάσει την Υ.Α 131219/2015 (ΦΕΚ 2974 Β΄/31-12-

2015) Παράρτημα IV, Πίνακας 1  

11.β.  Ελαστικά οχημάτων: Δέσμευση για τη χρήση ελαστικών με στάθμες εκπομπής 

θορύβου κάτω του μέγιστου ορίου που προβλέπει ο νόμος και με εγγύηση υψηλών 

επιπέδων επιδόσεων και ασφάλειας με βάσει την Υ.Α 131219/2015 (ΦΕΚ 2974 Β΄/31-12-

2015) Παράρτημα IV, Πίνακας 1 .  

11.γ. Ελαστικά οχημάτων: Δέσμευση για τη χρήση ελαστικών πρόσφυσης σε υγρό 

οδόστρωμα στην οποία η μετρούμενη τιμή δεν είναι μικρότερη από το κατώτατο όριο 

(κατώτατη τιμή του G) με βάσει την Υ.Α 131219/2015 (ΦΕΚ 2974 Β΄/31-12-2015) 

Παράρτημα IV, Πίνακας 1 .  

12. Τα ελαστικά επίσωτρα κατασκευής γόμας από νάιλον αποκλείονται. 

 

  ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  

 

        Τα υπό προμήθεια ελαστικά είναι τα παρακάτω : 

 

1. Ελαστικά θερινά 185/65R14, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  - T -  
(190 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = )  (86),  θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του 
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ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγω-
γής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), 
θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 

     α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

     β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

           γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 68 db 

2. Ελαστικά χειμερινά 195/60R14, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  - 
T -  (190 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = )  (86),  θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης 
του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παρα-
γωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλει-
σμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλει-
σμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

      β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 72 db 

3. Ελαστικά χειμερινά 185 R14 c, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  -R 
-  (170 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = )  (102/100),  θα αναγράφεται η χώρα προέλευ-
σης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία 
παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή απο-
κλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή απο-
κλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Α 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 71 db 

4. Ελαστικά χειμερινά 195 R14 c, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  -Ρ 
-  (150 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = )  (106/104),  θα αναγράφεται η χώρα προέλευ-
σης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία 
παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή απο-
κλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή απο-
κλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : Ε 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 71 db 

5. Ελαστικά χειμερινά 195/70R15 c, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  
-R -  (170 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = )  (104/102), (M+S),  θα αναγράφεται η χώρα 
προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημε-
ρομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή 
αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή α-
ποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 73 db 

6. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 205R16C, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας  - 
R -  (170 χλμ/ώρα), δείκτης φορτίου 110, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού 
καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή, η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται 
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δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απα-
ραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : F 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 73 db 

7. Ελαστικά χειμερινά 225/45R17, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  - 
Η -  (210 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = )  (88),  θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης 
του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παρα-
γωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλει-
σμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλει-
σμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 72 db 

8. Ελαστικά θερινά 255/65R17, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  - Η -  
(210 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = )  (102),  θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του 
ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγω-
γής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), 
θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : Ε 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 72 db 

9. Ελαστικά χειμερινά 215/70R15 C, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  
- S -  (180 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = )  (109/107),  θα αναγράφεται η χώρα προέ-
λευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομη-
νία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή α-
ποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή απο-
κλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 71 db 

10. Ελαστικά χειμερινά 205/70R15 c, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  
- R -  (170 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = )  (109/107),  θα αναγράφεται η χώρα προέ-
λευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομη-
νία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή α-
ποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή απο-
κλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 71 db 

11. Ελαστικά χειμερινά 205/80R16, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  - 
Τ -  (190 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 104,  θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του 
ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγω-
γής του  (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), 
θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 
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β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 71 db 

12. Ελαστικά χειμερινά 185/75R16c, , τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  
- R -  (170 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 104/102,  θα αναγράφεται η χώρα προέλευ-
σης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και  η ημερομηνία 
παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή απο-
κλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή απο-
κλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 71 db 

13. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 205/75R17.5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο πέλμα, τύ-
που κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  - M -  (130 χλμ/ώρα) και δείκτη φορ-
τίου ( > ή = ) 124/122, (M+S),  θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και 
η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του  (γίνονται δεκτά 
ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτή-
τως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 70 db 

14. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 205/75R17.5, πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλ-
μα, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  - Μ -  (130 χλμ/ώρα) και δείκτη 
φορτίου ( > ή = ) 124/122,  (M+S), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς 
και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και  η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται 
δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απα-
ραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : Ε 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : D 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 72 db 

15. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 215/75R17.5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο πέλμα, τύ-
που κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) - Μ -  (130 χλμ/ώρα), δείκτης φορτίου 
( > ή = ) 126/124 , (M+S), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η 
μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή, η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά ελαστικά 
παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σή-
μανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 70 db 

16. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 215/75R17.5, πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλ-
μα, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) - Μ -  (130 χλμ/ώρα), δείκτης 
φορτίου ( > ή = ) 126/124, (M+S), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς 
και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή, η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά ε-
λαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως 
σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : Ε 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 
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γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 71 db 

17. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 235/75 R 17,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο πέλμα, τύ-
που κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) - Μ -  (130 χλμ/ώρα), δείκτης φορτίου 
( > ή = ) 132/130, (M+S), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η 
μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή , η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά ελαστι-
κά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σή-
μανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
 α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

 β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

 γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 70 db 

18. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 235/75 R 17,5 πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλ-
μα, τύπου κατασκευής   RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) - Μ -  (130 χλμ/ώρα), δείκτης 
φορτίου ( > ή = ) 132/130, (M+S), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς 
και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή , η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά 
ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτή-
τως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : Ε 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 72 db 

19. Ελαστικά θερινά 245/70R17.5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο πέλμα, τύπου κατασκευής 
RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) - Μ -  (130 χλμ/ώρα), δείκτης φορτίου ( > ή = ) 136/134 
,  (M+S), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το 
όνομά του κατασκευαστή, η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  
τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγο-
ρίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 71 db 

20. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 245/70R17.5, πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλ-
μα, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) - Μ -  (130 χλμ/ώρα), δείκτης 
φορτίου ( > ή = ) 136/134 , (M+S),  θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού κα-
θώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή, η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δε-
κτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραι-
τήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
 α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

 β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

 γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 73 db 

21. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 285/70 R 19,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο πέλμα, τύ-
που κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) - L -  (120 χλμ/ώρα), δείκτης φορτίου 
( > ή = ) 146/144 , (M+S), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η 
μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή , η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά ελαστι-
κά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σή-
μανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 73 db 
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22. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 285/70 R 19,5 πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλ-
μα, τύπου κατασκευής   RADIAL , σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) - L -  (120 χλμ/ώρα), δείκτης 
φορτίου ( > ή = ) 146/144 , (M+S), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς 
και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή , η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά 
ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτή-
τως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 74 db 

23. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 295/80 R 22,5 εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο πέλμα, τύ-
που κατασκευής RADIAL,  σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) –  M - (130 χλμ/ώρα), και  δείκτη 
φορτίου ( > ή = ) 152/148, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η 
μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά 
ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απα-
ραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
 α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

 β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

 γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 75 db 

24. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 295/80 R 22,5 πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλ-
μα, τύπου κατασκευής   RADIAL , σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) – M - (130 χλμ/ώρα), και  δεί-
κτη φορτίου ( > ή = ) 152/148, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και 
η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά 
ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απα-
ραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 75 db 

25. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 315/70 R 22,5 εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο πέλμα, τύ-
που κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) –  L - (120 χλμ/ώρα), και  δείκτη φορ-
τίου ( > ή = ) 156/150, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρ-
κα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελα-
στικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απαραι-
τήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 73 db 

26. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 315/70 R 22,5 πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλ-
μα, τύπου κατασκευής   RADIAL , σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) –  L - (120 χλμ/ώρα), και  δεί-
κτη φορτίου ( > ή = ) 154/150, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και 
η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά 
ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απα-
ραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 75 db 
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27. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 315/80 R 22,5 εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο πέλμα, τύ-
που κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) – M - (130 χλμ/ώρα), και  δείκτη φορ-
τίου ( > ή = ) 154/150, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρ-
κα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελα-
στικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απαραι-
τήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με :  
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 71 db 

28. Ελαστικό τεσσάρων εποχών 315/80 R 22,5 πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλ-
μα, τύπου κατασκευής   RADIAL , σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) – M - (130 χλμ/ώρα), και  δεί-
κτη φορτίου ( > ή = ) 154/150, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και 
η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά 
ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απα-
ραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 73 db 

29. Ελαστικά διαστάσεων 12 R 22,5 εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο πέλμα, τύπου κατασκευ-
ής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) – Κ - (110 χλμ/ώρα), και  δείκτη φορτίου ( > ή = ) 
152/148, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το 
όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παρα-
γωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απαραιτήτως σή-
μανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 72 db 

 

30. Ελαστικό διαστάσεων 12 R 22,5 πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλμα, τύπου κα-
τασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) – Κ - (110 χλμ/ώρα), και  δείκτη φορτίου ( > 
ή = ) 152/148, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή 
το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά πα-
ραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απαραιτήτως 
σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : Ε 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 74 db 

31. Ελαστικό διαστάσεων 13 R 22,5 εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι ) με ίσιο πέλμα, τύπου κατασκευ-
ής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) – Κ - (110 χλμ/ώρα), και  δείκτη φορτίου ( > ή = ) 
154/150, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το 
όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παρα-
γωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απαραιτήτως σή-
μανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 72 db 
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32. Ελαστικό διαστάσεων 13 R 22,5 πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλμα, τύπου κα-
τασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) – Κ - (110 χλμ/ώρα), και  δείκτη φορτίου ( > 
ή = ) 154/150, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή 
το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά πα-
ραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απαραιτήτως 
σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 74 db 

33. Ελαστικό διαστάσεων 12.5/80-18, συμβατικό για μηχάνημα έργου που εργάζεται εντός και 
εκτός δρόμου, δείκτη φορτίου ( > ή = ) 143, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον 
δεκατέσσερα (14) λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του, η μάρκα του ή το όνομα 
του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  
τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού). 

34. Ελαστικά διαστάσεων 16.9-24, συμβατικά για μηχανήματα που εργάζονται σε μαλακά εδάφη, 
με δείκτη φορτίου  ( > ή = ) 149, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον δώδεκα (12) 
λινά , θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης των ελαστικών καθώς και η μάρκα του ή το όνο-
μά του κατασκευαστή , η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τε-
λευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού). 

35. Ελαστικά διαστάσεων 16.9-28, συμβατικά για μηχανήματα που εργάζονται σε σκληρά εδάφη 
με δείκτη φορτίου ( > ή = ) 152, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον δώδεκα (12) 
λινά , θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης των ελαστικών καθώς και η μάρκα του ή το όνο-
μά του κατασκευαστή , η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τε-
λευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού). 

 

ΙΙΙ  ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

      Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα (τεχνικά στοιχεία) σύμφωνα με τους κανονι-

σμούς και τα πρότυπα ETRTO και την Κοιν. Οδηγία 92/23/31-03-1992, όπως τροποποιήθηκε με 

την Οδηγία 2005/11/ΕΚ/16-02-2005, καθώς το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους. Οι ση-

μάνσεις πρέπει να αναγράφονται σε ανάγλυφη μορφή και να έχουν αποτυπωθεί στα ελαστικά 

κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. 

     Ο προμηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει, είναι πρώτης ποιό-

τητας, στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν είναι από αναγόμωση. 

      Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον Κοινοτικό κανονισμό 

και την Ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σ’ αυτά η έγκριση (CE), η χώρα έγκρισης (αριθμός 

που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού.  

Οι προσφορές των προμηθευτών πρέπει να περιλαμβάνουν τεχνική περιγραφή των ε-

λαστικών, σχέδια, φωτογραφίες, τύπο ελαστικού, όνομα κατασκευαστικού οίκου, χώρα 

προέλευσης όπως και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει την αρμόδια επιτρο-

πή στην αξιολόγηση των προσφορών.  

 

ΙV. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Με ποινή αποκλεισμού όλα τα ελαστικά θα έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας ISO 
9000 (9001, 9002, 9008) το οποίο και θα προσκομισθεί. 
 

2. Με ποινή αποκλεισμού ο διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει   βεβαίωση της εταιρείας 
στην επιτροπή διαγωνισμού για κάθε μάρκα ελαστικού (πχ Good year, Sava, κλπ) 
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που θα αποδεικνύει ότι έχει γίνει πρώτη τοποθέτηση των ελαστικών της εταιρείας σε 
σχήματα τελευταίας διετίας σε χώρες της Ε.Ε., Η.Π.Α. και Ιαπωνίας. 
 

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την ασφαλή λειτουργία των ελαστικών μέ-
χρι του ορίου φθοράς τους ή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοχτώ (18) 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τους, όποιο εξ αυτών επέλθει πρώτο. 
 

4. Ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι τα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά  των προσφερόμενων  ελαστικών ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προ-
διαγραφές της μελέτης (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να συλλέγει επιλεκτικά τα χρησιμοποιημένα  ελαστικά και να 
έχει συνάψει σύμβαση με μία ή περισσότερες εξουσιοδοτημένες εταιρείες 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων για τη σωστή επεξεργασία αυτών των 
κλασμάτων αποβλήτων. 

Οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του προμηθευτή 

ή του κατασκευαστή στην οποία να εμφαίνεται η χώρα κατασκευής τους. 

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε όλους τους τύπους των ζητούμενων ελαστικών. 

Η συνολική ποσότητα κάθε είδους ελαστικού πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οί-

κου και όχι διαφόρων. 

      Η προμήθεια των ελαστικών θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν υπόδειξης της 
υπηρεσίας (ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν) και ο χρόνος παράδοσης 
των ελαστικών δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες με 
γραπτή δήλωση του αναδόχου προμηθευτή. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγρά-

φονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του 

συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του 

Δήμου. 

Η παράδοση των ελαστικών μαζί με τα συνοδευτικά παραστατικά (Δελτίο Αποστολής-

Τιμολόγιο) θα γίνεται στην  αποθήκη του εργοταξίου του Δήμου  (Κων/πόλεως 6) παρουσία της 

Επιτροπής Παραλαβής και τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 69.849,20 ευρώ με το 

Φ.Π.Α. αναλυτικά:  (για το έτος 2018 ποσό 59.817,60 και για το έτος 2019 ποσό 10.031,60)  

και κατανέμεται στις πιστώσεις ως εξής : 

   1. ΚΑ : 20-6672.013 (Προμήθεια ελαστικών οχημάτων) ποσό 49.996,80 ευρώ με το Φ.Π.Α., 

ήτοι: (για το έτος 2018 ποσό 42.606,40 και για το έτος 2019 ποσό 7.390,40) και  με CPV 

34351100-3 

2. ΚΑ : 30-6672.013 (Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων) ποσό 19.852,40 ευρώ 

με το Φ.Π.Α., ήτοι: (για το έτος 2018 ποσό 17.211,20 και για το έτος 2019 ποσό 2.641,20) και με 

CPV 34352000-9 

Αναλυτικά τα ελαστικά θα χρεωθούν στις πιστώσεις ανάλογα με τις διαστάσεις ως εξής:   
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α) Στην πίστωση με ΚΑ: 20 - 6672.013 τα ελαστικά διαστάσεων   (185/65R14), (195/60R14), 

(195R14c), (225/45R17), (205/75R17,5), (235/75R17,5), (245/70R17,5), (315/70R22.5) και 

(315/80R 22.5), (12 R22,5), (13 R22,5), (12.5/80R18) και (16.9-28)  . 

β) Στην πίστωση ΚΑ: 30 – 6672.013  τα ελαστικά διαστάσεων (185R14), (195/70R15c),  

(205R16 c), (255/65R17), (215/70R15c), (205/70R15c), (205/80R16), (185/75R16c), 

(215/75R17,5), (285/70R19,5), (295/80R22,5) και (16.9-24). 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟ-

ΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ 

ΑΞΟΝΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
 

  1 

Ελαστικά διαστάσεων 

185/65 R 14 

 

ΙΔΙΑ 

 

12 

 

50,00 

 

600,00 

 

  2 

Ελαστικά διαστάσεων 

195/60 R 14 

 

ΙΔΙΑ 

 

8 

 

60,00 

 

480,00 

 

  3 

Ελαστικά διαστάσεων 

185 R 14 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

 

70,00 

 

280,00 

 

  4 

Ελαστικά διαστάσεων 

195 R 14 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

8 

 

85,00 

 

680,00 

 

  5 

Ελαστικά διαστάσεων 

195/70 R 15 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

 

85,00 

 

340,00 

 

  6 

Ελαστικά διαστάσεων 

205 R 16 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

8 

 

90,00 

 

720,00 

 

  7 

Ελαστικά διαστάσεων 

225/45 R 17 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

 

95,00 

 

380,00 

 

  8 

Ελαστικά διαστάσεων 

255/65 R 17 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

 

85,00 

 

340,00 

 

  9 

Ελαστικά διαστάσεων 

215/70 R 15 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

 

95,00 

 

380,00 

 

 10 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/70 R 15 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

 

95,00 

 

380,00 

 

 11 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/80 R 16 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

 

105,00 

 

420,00 

 

 12 

Ελαστικά διαστάσεων 

185/75 R 16c 

 

ΙΔΙΑ 

 

12 

 

95,00 

 

    1.140,00 

 

 13 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/75 R 17,5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

6 

 

170,00 

 

    1.020,00 
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 14 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/75 R 17,5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

12 

 

195,00 

 

    2.340,00 

 

 15 

Ελαστικά διαστάσεων 

215/75 R 17,5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

2 

 

195,00 

 

390,00 

 

 16 

Ελαστικά διαστάσεων 

215/75 R 17,5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

 

225,00 

 

900,00 

 

 17 

Ελαστικά διαστάσεων 

235/75 R 17,5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

2 

 

230,00 

 

460,00 

 

 18 

Ελαστικά διαστάσεων 

235/75 R 17,5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

 

265,00 

 

    1.060,00 

 

 19 

Ελαστικά διαστάσεων 

245/70 R 17,5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

 

290,00 

 

    1.160,00 

 

 20 

Ελαστικά διαστάσεων 

245/70 R 17,5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

8 

 

305,00 

 

    2.440,00 

 

 21 

Ελαστικά διαστάσεων  

285/70 R 19.5 

 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

 

360,00 

 

   1.440,00 

 

 22 

Ελαστικά διαστάσεων  

285/70 R 19.5 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

8 

 

390,00 

 

   3.120,00 

 

 23 

Ελαστικά διαστάσεων  

295/80 R 22.5 

 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

 

460,00 

 

   1.840,00 

 

 24 

Ελαστικά διαστάσεων  

295/80 R 22.5 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

 

480,00 

 

   1.920,00 

 

 25 

Ελαστικά διαστάσεων 

315/70 R 22.5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

 

380,00 

 

   1.520,00 

 

 26 

Ελαστικά διαστάσεων 

315/70 R 22.5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

6 

 

390,00 

 

   2.340,00 

 

 27 

Ελαστικά διαστάσεων 

315/80 R 22.5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

12 

 

485,00 

 

   5.820,00 

 

 28 

Ελαστικά διαστάσεων 

315/80 R 22.5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

20 

 

495,00 

 

   9.900,00 

 

 29 

Ελαστικά διαστάσεων 

12 R 22.5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

2 

 

390,00 

 

780,00 

 

 30 

Ελαστικά διαστάσεων 

12 R 22.5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

 

405,00 

 

   1.620,00 
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 31 

Ελαστικά διαστάσεων 

13 R 22.5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

2 

 

390,00 

 

780,00 

 

 32 

Ελαστικά διαστάσεων 

13 R 22.5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

 

405,00 

 

   1.620,00 

 

 33 

Ελαστικά διαστάσεων 

12.5/80 - 18 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

 

370,00 

 

   1.480,00 

 

 34 

Ελαστικά διαστάσεων 

16.9 - 24 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

 

600,00 

 

   2.400,00 

 

 35 

Ελαστικά διαστάσεων 

16.9 - 28 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

6 

 

640,00 

 

   3.840,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 56.330,00 

 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ  Φ.Π.Α  24% 

 

 13.519,20 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 69.849,20 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα ελαστικά σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της 

μελέτης και την προσφορά. 

Η παράδοση των ελαστικών θα ενεργείται τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας, 

κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά από γραπτή εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας της. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου χρονικού δια-

στήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ει-

δών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την παραγγελία. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του ανα-

δόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται 

η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα ελαστι-

κά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

    Σε περίπτωση που τα προσφερθέντα ελαστικά δεν πληρούν τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και 

της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτές, τότε αυτά δεν θα παραληφθούν, και ο 

ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβα-

σης και της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί  μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης της 

εκάστοτε παραγγελίας επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και 

πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 
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Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ½  του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου (48 ωρών) , επιβολή ποι-

νικής ρήτρας  2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον 

υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 , επιβολή ποινικής ρήτρας 5% επί της συμβατικής αξίας 

της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθε-

σμα παραδοθέντων υλικών χωρίς το ΦΠΑ. 

Μετά από (10) Δέκα ημέρες ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος . 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

β) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

γ) Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου 

δ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση της προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοί-

νωση όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύμβαση 

θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τα λοιπά 

όπως στα ανωτέρω Άρθρα ορίζονται. 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από τον Δήμο  και υπογράφεται και από τα 

δυο συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ελαστικών  δεν μπορεί  να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους 

και ο χρόνος αυτός αρχίζει μετά την οριστική παραλαβή και την  υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου 

παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα παραδίδονται καθ’ όλη την διάρκεια της Σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες 

των υπηρεσιών (τμηματικά) και ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) 

ημερολογιακές ημέρες από την έγγραφη ενημέρωση του προμηθευτή, ο τόπος παράδοσης των ελαστικών 

θα είναι η αποθήκη του εργοταξίου του Δήμου (Κων/πόλεως 6) μαζί με τα συνοδευτικά παραστατικά (Δελ-

τίο Αποστολής-Τιμολόγιο) παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον 

προμηθευτή. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτι-

κό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης 

υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.                                                
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ………./2018) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ……………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραι-

τούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευ-

ρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυν-

ση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της 

ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 

........................ Διακήρυξη του Δήμου 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρ-

ρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτο-

σήμου. 
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Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

                                                                 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)                                                   

                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

                                                   ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ……/2018) 

Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας …………………………………………..για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου  

Στ…………….. σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο  Δήμος44   ,  

ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στην ………………………………………. με Α.Φ.Μ. ……………………και 

Δ.Ο.Υ……………………………, και εκπροσωπείται νόμιμα από………………………………. και αφετέρου ο/η κ. 

........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία 

«.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), 

Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδο-

χος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. 

(εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . κατακυρώθηκε στον ανάδοχο 

«.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 

προμήθεια …………………………………………. (Διακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς 

………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την σύμ-

βαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ……………………………………… για τις ανάγκες των 

οργανικών μονάδων της ………………………………………..σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται 

βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα παραδίδονται καθ’ όλη την διάρκεια της Σύμβασης, ανάλογα με τις ανά-

γκες των υπηρεσιών (τμηματικά) και ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα 

(10) ημερολογιακές ημέρες από την έγγραφη ενημέρωση του προμηθευτή, ο τόπος παράδοσης των ελα-

στικών θα είναι η αποθήκη του εργοταξίου του Δήμου (Κων/πόλεως 6) μαζί με τα συνοδευτικά παραστα-

τικά (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο) παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και τα έξοδα μεταφοράς θα βα-

ρύνουν τον προμηθευτή. 

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 υπο-

χρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα ελαστικά σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της 

μελέτης και την προσφορά. 

                                                           
44 Το ΝΠΔΔ ,η Δημοτική Επιχείρηση   
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Η παράδοση των ελαστικών θα ενεργείται τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας, 

κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά από γραπτή εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου χρονικού δια-

στήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ει-

δών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στις υπηρεσίες του Δήμου μετά 

από την αποστολή ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του ανα-

δόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται 

η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα ελαστι-

κά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

    Σε περίπτωση που τα προσφερθέντα ελαστικά δεν πληρούν τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και 

της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτές, τότε αυτά δεν θα παραληφθούν, και ο 

ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβα-

σης και της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί  μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης της 

εκάστοτε παραγγελίας επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και 

πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ½  του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου (48 ωρών) , επιβολή ποι-

νικής ρήτρας  2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον 

υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 , επιβολή ποινικής ρήτρας 5% επί της συμβατικής αξίας 

της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθε-

σμα παραδοθέντων υλικών χωρίς το ΦΠΑ. 

Μετά από (10) Δέκα ημέρες ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος . 

Οποιαδήποτε παραγγελία εκτελείται από τον Προμηθευτή μετά από την αποστολή ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

από τους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους του Δήμου 

Η λήψη του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ θα επιβεβαιώνεται από τον Προμηθευτή. Το τιμολόγιο συνοδευόμενο 

από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στο τμήμα κίνησης του Δήμου  Ιωαννιτών. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του ανα-

δόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται 

η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά 

και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμο-

ποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικατα-

στήσει εντός δέκα (10) ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 
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ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 

πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρ-

χής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα αποδίδεται 

από τον Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβα-

σης, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Α-

ναθέτουσας Αρχής45  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον Ανά-

δοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδεί-

ξεις του Δήμου . 

                                                           
4545 Δημοτικό Συμβούλιο ( άρθρο 65 παρ 1 Ν.3852/10) 
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2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν 

σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων αυ-

τού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον 

τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών, που 

συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπο 

του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της 

Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατά-

ξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνι-

κού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του 

Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συ-

ναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, 

ο τελευταίος δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση 

της Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπο-

νται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέ-

ρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 

από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

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

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από ……………….. και μέχρι την παρά-

δοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 

…/…/2019. 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
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1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνω-

μοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16. 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

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

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

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

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλε-

ται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής ε-

κτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικό-

τερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

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

ΑΡΘΡΟ 11ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία ,κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των 

Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που 

δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυ-

τονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν 

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

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους 

συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο κατατέθηκαν στη Διεύθυνση 

……………………., του Δήμου το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο     ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                 Ο   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε ΄» 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Του   ……………………………………………………………… 

Έδρα ……………………………………………………………… 

Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙ-

ΚΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΤΙΜΗ ΜΟ-

ΝΑΔΟΣ Α-

ΡΙΘΜΗΤΙ-

ΚΩΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑ-

ΠΑΝΗ 

 

  1 

Ελαστικά διαστάσεων 

185/65 R 14 

 

ΙΔΙΑ 

 

12 

   

 

  2 

Ελαστικά διαστάσεων 

195/60 R 14 

 

ΙΔΙΑ 

 

8 

   

 

  3 

Ελαστικά διαστάσεων 

185 R 14 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

   

 

  4 

Ελαστικά διαστάσεων 

195 R 14 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

8 

   

 

  5 

Ελαστικά διαστάσεων 

195/70 R 15 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

   

 

  6 

Ελαστικά διαστάσεων 

205 R 16 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

8 

   

 

  7 

Ελαστικά διαστάσεων 

225/45 R 17 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 
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  8 

Ελαστικά διαστάσεων 

255/65 R 17 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

   

 

  9 

Ελαστικά διαστάσεων 

215/70 R 15 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

   

 

 10 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/70 R 15 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

   

 

 11 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/80 R 16 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

   

 

 12 

Ελαστικά διαστάσεων 

185/75 R 16c 

 

ΙΔΙΑ 

 

12 

   

 

 13 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/75 R 17,5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

6 

   

 

 14 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/75 R 17,5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

12 

   

 

 15 

Ελαστικά διαστάσεων 

215/75 R 17,5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

2 

   

 

 16 

Ελαστικά διαστάσεων 

215/75 R 17,5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

   

 

 17 

Ελαστικά διαστάσεων 

235/75 R 17,5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

2 

   

 

 18 

Ελαστικά διαστάσεων 

235/75 R 17,5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

   

 

 19 

Ελαστικά διαστάσεων 

245/70 R 17,5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

   

 

 20 

Ελαστικά διαστάσεων 

245/70 R 17,5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

8 

   

 

 21 

Ελαστικά διαστάσεων  

285/70 R 19.5 

 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

   

 

 22 

Ελαστικά διαστάσεων  

285/70 R 19.5 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

8 

   

 

 23 

Ελαστικά διαστάσεων  

295/80 R 22.5 

 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

   

 

 24 

Ελαστικά διαστάσεων  

295/80 R 22.5 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 
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 25 

Ελαστικά διαστάσεων 

315/70 R 22.5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

   

 

 26 

Ελαστικά διαστάσεων 

315/70 R 22.5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

6 

   

 

 27 

Ελαστικά διαστάσεων 

315/80 R 22.5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

12 

   

 

 28 

Ελαστικά διαστάσεων 

315/80 R 22.5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

20 

   

 

 29 

Ελαστικά διαστάσεων 

12 R 22.5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

2 

   

 

 30 

Ελαστικά διαστάσεων 

12 R 22.5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

   

 

 31 

Ελαστικά διαστάσεων 

13 R 22.5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

2 

   

 

 32 

Ελαστικά διαστάσεων 

13 R 22.5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

   

 

 33 

Ελαστικά διαστάσεων 

12.5/80 R 18 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

   

 

 34 

Ελαστικά διαστάσεων 

16.9 - 24 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

   

 

 35 

Ελαστικά διαστάσεων 

16.9 - 28 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

6 

   

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ  Φ.Π.Α  24% 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (                                                                                           ) 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ    /    /2018 

 

                                                                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ ΄» 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αριθμ. μελέτης : 45/2018 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

                                                                       

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

 

                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  69.849,20 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. 

 

 

                 ΚΑ : 20 – 6672.013  (49.996,80) 

 

                ΚΑ : 30 – 6672.013   (19.852,40) 

 

                ΕΤΟΣ : 2018-2019 
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                ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

       Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Ιωαννιτών πρόκειται να προμηθευτεί ελαστικά για τα μεταφορικά μέσα 

(οχήματα και μηχανήματα έργου) για το έτος 2018-2019. 

       Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων ελαστικών περιγράφονται αναλυτικά σε ξεχωριστό παράρτημα 

της μελέτης. 

       Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 69.849,20 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

ήτοι:  (για το έτος 2018 ποσό 59.817,60 και για το έτος 2019 ποσό 10.031,60)  

και κατανέμεται στις πιστώσεις ως εξής : 

   1. ΚΑ : 20-6672.013 (Προμήθεια ελαστικών οχημάτων) ποσό 49.996,80 ευρώ με το Φ.Π.Α., αναλυτι-

κά: (για το έτος 2018 ποσό 42.606,40 και για το έτος 2019 ποσό 7.390,40) και  με CPV 

34351100-3, 

   2. ΚΑ : 30-6672.013 (Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων) ποσό 19.852,40 ευρώ με το 

Φ.Π.Α., ήτοι: (για το έτος 2018 ποσό 17.211,20 και για το έτος 2019 ποσό 2.641,20) και με CPV 

34352000-9. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   01 / 06 /2018 

Ο Αναπλ . Προϊστάμενος  

Δ/νσης   Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης  Έργων και Πρασίνου  

 

Θεοφάνης Τσεκούρας 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ιωάννινα     01 / 06 /2018 

                                                     Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Κων /νος  Καλογήρου   

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

 

Α/Α 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  

 

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΑΞΟ-

ΝΑ 

 

ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑΣ 

 

1 

Ελαστικά διαστάσεων 

185/65 R 14 

   

12 

 

2 

Ελαστικά διαστάσεων 

195/60 R 14 

   

8 

 

3 

Ελαστικά διαστάσεων 

185 R 14 c 

   

4 

 

4 

Ελαστικά διαστάσεων 

195 R 14 c 

   

8 

 

5 

Ελαστικά διαστάσεων 

195/70 R 15 c 

   

4 

 

6 

Ελαστικά διαστάσεων 

205 R 16 c 

   

8 

 

7 

Ελαστικά διαστάσεων 

225/45 R 17 

   

4 

 

8 

Ελαστικά διαστάσεων 

255/65 R 17 

   

4 

 

9 

Ελαστικά διαστάσεων 

215/70 R 15 c 

   

4 
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10 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/70 R 15 c 

   

4 

 

11 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/80 R 16 

   

4 

 

12 

Ελαστικά διαστάσεων 

185/75 R 16c 

 

 

 

 

 

12 

 

13 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/75 R 17,5 

 

6 

 

12 

 

18 

 

14 

Ελαστικά διαστάσεων 

215/75 R 17,5 

 

2 

 

4 

 

6 

 

15 

Ελαστικά διαστάσεων 

235/75 R 17,5 

 

2 

 

4 

 

6 

 

16 

Ελαστικά διαστάσεων 

245/70 R 17,5 

 

4 

 

8 

 

12 

 

17 

Ελαστικά διαστάσεων  

285/70 R 19.5 

 

 

4 

 

8 

 

12 

 

18 

Ελαστικά διαστάσεων  

295/80 R 22.5 

 

 

4 

 

4 

 

8 

 

19 

Ελαστικά διαστάσεων 

315/70 R 22.5 

 

4 

 

6 

 

10 

 

20 

Ελαστικά διαστάσεων 

315/80 R 22.5 

 

12 

 

20 

 

32 

 

21 

Ελαστικά διαστάσεων 

12 R 22.5 

 

2 

 

4 

 

6 

 

22 

Ελαστικά διαστάσεων 

13 R 22.5 

 

2 

 

4 

 

6 

 

23 

Ελαστικά διαστάσεων 

12.5/80 - 18 

 

4 

 

 

 

4 

 

24 

Ελαστικά διαστάσεων 

16.9 - 24 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

25 

Ελαστικά διαστάσεων 

16.9 - 28 

 

 

 

6 

 

6 





64 
 
 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   01 / 06 /2018 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  

Δ/νσης  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης , 

Συντήρησης  Έργων και Πρασίνου  

 

 

Θεοφάνης Τσεκούρας 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ιωάννινα     01 / 06 /2018 

                                           Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

 

 

 

 

Κων /νος  Καλογήρου   

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

  1 

Ελαστικά διαστάσεων 

185/65 R 14 

 

ΙΔΙΑ 

 

12 

 

50,00 

 

600,00 

 

  2 

Ελαστικά διαστάσεων 

195/60 R 14 

 

ΙΔΙΑ 

 

8 

 

60,00 

 

480,00 

 

  3 

Ελαστικά διαστάσεων 

185 R 14 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

 

70,00 

 

280,00 

 

  4 

Ελαστικά διαστάσεων 

195 R 14 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

8 

 

85,00 

 

680,00 

 

  5 

Ελαστικά διαστάσεων 

195/70 R 15 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

 

85,00 

 

340,00 

 

  6 

Ελαστικά διαστάσεων 

205 R 16 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

8 

 

90,00 

 

720,00 

 

  7 

Ελαστικά διαστάσεων 

225/45 R 17 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

 

95,00 

 

380,00 

 

  8 

Ελαστικά διαστάσεων 

255/65 R 17 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

 

85,00 

 

340,00 

 

  9 

Ελαστικά διαστάσεων 

215/70 R 15 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

 

95,00 

 

380,00 

 

 10 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/70 R 15 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

 

95,00 

 

380,00 
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 11 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/80 R 16 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

 

105,00 

 

420,00 

 

 12 

Ελαστικά διαστάσεων 

185/75 R 16c 

 

ΙΔΙΑ 

 

12 

 

95,00 

 

1.140,00 

 

 13 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/75 R 17,5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

6 

 

170,00 

 

1.020,00 

 

 14 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/75 R 17,5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

12 

 

195,00 

 

2.340,00 

 

 15 

Ελαστικά διαστάσεων 

215/75 R 17,5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

2 

 

195,00 

 

390,00 

 

 16 

Ελαστικά διαστάσεων 

215/75 R 17,5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

 

225,00 

 

900,00 

 

 17 

Ελαστικά διαστάσεων 

235/75 R 17,5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

2 

 

230,00 

 

460,00 

 

 18 

Ελαστικά διαστάσεων 

235/75 R 17,5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

 

265,00 

 

1.060,00 

 

 19 

Ελαστικά διαστάσεων 

245/70 R 17,5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

 

290,00 

 

1.160,00 

 

 20 

Ελαστικά διαστάσεων 

245/70 R 17,5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

8 

 

305,00 

 

2.440,00 

 

 21 

Ελαστικά διαστάσεων  

285/70 R 19.5 

 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

 

360,00 

 

1.440,00 

 

 22 

Ελαστικά διαστάσεων  

285/70 R 19.5 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

8 

 

390,00 

 

3.120,00 

 

 23 

Ελαστικά διαστάσεων  

295/80 R 22.5 

 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

 

460,00 

 

1.840,00 

 

 24 

Ελαστικά διαστάσεων  

295/80 R 22.5 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

 

480,00 

 

1.920,00 

 

 25 

Ελαστικά διαστάσεων 

315/70 R 22.5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

 

380,00 

 

1.520,00 

 

 26 

Ελαστικά διαστάσεων 

315/70 R 22.5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

6 

 

390,00 

 

2.340,00 

 

 27 

Ελαστικά διαστάσεων 

315/80 R 22.5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

12 

 

485,00 

 

5.820,00 
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 28 

Ελαστικά διαστάσεων 

315/80 R 22.5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

20 

 

495,00 

 

9.900,00 

 

 29 

Ελαστικά διαστάσεων 

12 R 22.5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

2 

 

390,00 

 

780,00 

 

 30 

Ελαστικά διαστάσεων 

12 R 22.5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

 

405,00 

 

1.620,00 

 

 31 

Ελαστικά διαστάσεων 

13 R 22.5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

2 

 

390,00 

 

780,00 

 

 32 

Ελαστικά διαστάσεων 

13 R 22.5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

 

405,00 

 

1.620,00 

 

 33 

Ελαστικά διαστάσεων 

12.5/80 - 18 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

 

370,00 

 

1.480,00 

 

 34 

Ελαστικά διαστάσεων 

16.9 - 24 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

 

600,00 

 

2.400,00 

 

 35 

Ελαστικά διαστάσεων 

16.9 - 28 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

6 

 

640,00 

 

3.840,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

56.330,00 

 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ  Φ.Π.Α  24% 

 

13.519,20 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

69.849,20 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ιωάννινα  01 / 06 /2018 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 

Δ/νσης  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης , 

Συντήρησης  Έργων και Πρασίνου 

 

Θεοφάνης Τσεκούρας 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

Ιωάννινα     01 / 06 /2018 

Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

Κων /νος  Καλογήρου 

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

 

  

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

         Οι τεχνικές προδιαγραφές των επίσωτρων ελαστικών είναι οι παρακάτω :  

 

  Ι. ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι ακτινωτού τύπου (radial) χωρίς αεροθαλάμους (tubeless), 
καινούρια, πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε αρίστη κατάσταση και να στερούνται εργο-
στασιακών ελαττωμάτων. 

2. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατά την ημερομηνία παράδοσης των από τον προμηθευ-
τή  παραγωγής τελευταίου εξαμήνου. Η ημερομηνία παραγωγής τους με τη μορφή τριών ψηφί-
ων, όπου τα δύο πρώτα δείχνουν την εβδομάδα και το τελευταίο το έτος, να φαίνονται επάνω 
στα ελαστικά. 

3. Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να έχουν αντοχή ανάλογη της ανώτατης ταχύ-
τητας των χερσαίων μέσων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή κάθε οχήματος - 
μηχανήματος και όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά για κάθε τύπο ελαστικού, το 
ίδιο θα ισχύει και για τους  αντίστοιχους δείκτες φορτίου. 

4. Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις Ελληνικές κλιματολογι-
κές συνθήκες. 

5. Στις προσφορές πρέπει  να αναφέρεται ο τύπος ελαστικού, το εργοστάσιο και η χώρα παραγω-
γής του, οι διαστάσεις του ελαστικού, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, το μέγιστο επιτρεπόμε-
νο φορτίο και το καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου. 

6. Για τα ελαστικά  με λινά πρέπει να καθορίζεται ο αριθμός και η ποιότητα τους (όπως RAYON, 
NYLON κ.λ.π) σύμφωνα με την ζητούμενη περιγραφή όπως γίνεται παρακάτω για κάθε ελαστι-
κό. 

7. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να αντέχουν σε αποθήκευση ή σε λειτουργία, σε εύρος θερμο-
κρασιών από +52 ºC μέχρι -54 ºC τουλάχιστον, χωρίς να παρουσιάζουν αλλοίωση, ρωγμές 
θραύσεις ή διαχωρισμό στα επί μέρους υλικά τους. 

8. Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν σήμανση  -Ε-  σύμφωνα με τον κανονισμό ECE R 54. 
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9. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοιν. Οδηγίας 92/23/31-03-1992 η οποία τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 2005/11/ΕΚ/16-02-2005 «Για τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλ-
κούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σε αυτά». 

10. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να συμμορφώνονται με την Κοιν. Οδηγία 89/459/16-07-1989 «Για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το βάθος των αυλακώσεων των 
ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενών τους» και 
την εθνική νομοθεσία (υπ’ αριθ. 32496/1558/2003 (ΦΕΚ 847 Β΄/03) Υπουργική Απόφαση. 

11. Οι προμηθευτές επίσωτρων ελαστικών  πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις 
των άρθρων της κοινής Υ. Α. 131219/2015 (ΦΕΚ 2974 Β΄/31-12-2015) και να προσαρμόζο-
νται με τις τιμές των επισυναπτόμενων παραρτημάτων (I, II, III, IV) της ίδιας Υ.Α., για όλες 
τις κατηγορίες ελαστικών (C1, C2, C3).  

11.α. Ελαστικά οχημάτων: Δέσμευση για τη χρήση ελαστικών χαμηλής αντίστασης 

κύλισης (εξοικονόμηση καυσίμου) με βάσει την Υ.Α 131219/2015 (ΦΕΚ 2974 Β΄/31-12-

2015) Παράρτημα IV, Πίνακας 1  

11.β.  Ελαστικά οχημάτων: Δέσμευση για τη χρήση ελαστικών με στάθμες εκπομπής 

θορύβου κάτω του μέγιστου ορίου που προβλέπει ο νόμος και με εγγύηση υψηλών 

επιπέδων επιδόσεων και ασφάλειας με βάσει την Υ.Α 131219/2015 (ΦΕΚ 2974 Β΄/31-12-

2015) Παράρτημα IV, Πίνακας 1 .  

11.γ. Ελαστικά οχημάτων: Δέσμευση για τη χρήση ελαστικών πρόσφυσης σε υγρό 

οδόστρωμα στην οποία η μετρούμενη τιμή δεν είναι μικρότερη από το κατώτατο όριο 

(κατώτατη τιμή του G) με βάσει την Υ.Α 131219/2015 (ΦΕΚ 2974 Β΄/31-12-2015) 

Παράρτημα IV, Πίνακας 1 .  

12. Τα ελαστικά επίσωτρα κατασκευής γόμας από νάιλον αποκλείονται. 
 

  ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  

 

        Τα υπό προμήθεια ελαστικά είναι τα παρακάτω : 

 

1. Ελαστικά θερινά 185/65R14, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  - T -  
(190 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = )  (86),  θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του 
ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγω-
γής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), 
θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 

     α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

     β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

           γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 68 db 

2. Ελαστικά χειμερινά 195/60R14, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  - 
T -  (190 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = )  (86),  θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης 
του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παρα-
γωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλει-
σμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλει-
σμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

      β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 72 db 
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3. Ελαστικά χειμερινά 185 R14 c, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  -R 
-  (170 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = )  (102/100),  θα αναγράφεται η χώρα προέλευ-
σης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία 
παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή απο-
κλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή απο-
κλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Α 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 71 db 

4. Ελαστικά χειμερινά 195 R14 c, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  -Ρ 
-  (150 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = )  (106/104),  θα αναγράφεται η χώρα προέλευ-
σης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία 
παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή απο-
κλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή απο-
κλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : Ε 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 71 db 

5. Ελαστικά χειμερινά 195/70R15 c, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  
-R -  (170 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = )  (104/102), (M+S),  θα αναγράφεται η χώρα 
προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημε-
ρομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή 
αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή α-
ποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 73 db 

6. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 205R16C, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας  - 
R -  (170 χλμ/ώρα), δείκτης φορτίου 110, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού 
καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή, η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται 
δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απα-
ραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : F 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 73 db 

7. Ελαστικά χειμερινά 225/45R17, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  - 
Η -  (210 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = )  (88),  θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης 
του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παρα-
γωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλει-
σμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλει-
σμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 72 db 

8. Ελαστικά θερινά 255/65R17, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  - Η -  
(210 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = )  (102),  θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του 
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ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγω-
γής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), 
θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : Ε 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 72 db 

9. Ελαστικά χειμερινά 215/70R15 C, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  
- S -  (180 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = )  (109/107),  θα αναγράφεται η χώρα προέ-
λευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομη-
νία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή α-
ποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή απο-
κλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 71 db 

10. Ελαστικά χειμερινά 205/70R15 c, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  
- R -  (170 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = )  (109/107),  θα αναγράφεται η χώρα προέ-
λευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομη-
νία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή α-
ποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή απο-
κλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 71 db 

11. Ελαστικά χειμερινά 205/80R16, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  - 
Τ -  (190 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 104,  θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του 
ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγω-
γής του  (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), 
θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 71 db 

 

12. Ελαστικά χειμερινά 185/75R16c, , τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  
- R -  (170 χλμ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 104/102,  θα αναγράφεται η χώρα προέλευ-
σης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και  η ημερομηνία 
παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή απο-
κλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή απο-
κλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 71 db 

13. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 205/75R17.5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο πέλμα, τύ-
που κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  - M -  (130 χλμ/ώρα) και δείκτη φορ-
τίου ( > ή = ) 124/122, (M+S),  θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και 
η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του  (γίνονται δεκτά 
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ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτή-
τως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 70 db 

14. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 205/75R17.5, πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλ-
μα, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = )  - Μ -  (130 χλμ/ώρα) και δείκτη 
φορτίου ( > ή = ) 124/122,  (M+S), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς 
και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και  η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται 
δεκτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απα-
ραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : Ε 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : D 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 72 db 

15. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 215/75R17.5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο πέλμα, τύ-
που κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) - Μ -  (130 χλμ/ώρα), δείκτης φορτίου 
( > ή = ) 126/124 , (M+S), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η 
μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή, η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά ελαστικά 
παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σή-
μανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 70 db 

16. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 215/75R17.5, πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλ-
μα, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) - Μ -  (130 χλμ/ώρα), δείκτης 
φορτίου ( > ή = ) 126/124, (M+S), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς 
και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή, η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά ε-
λαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως 
σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : Ε 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 71 db 

17. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 235/75 R 17,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο πέλμα, τύ-
που κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) - Μ -  (130 χλμ/ώρα), δείκτης φορτίου 
( > ή = ) 132/130, (M+S), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η 
μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή , η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά ελαστι-
κά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σή-
μανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
 α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

 β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

 γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 70 db 

 

18. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 235/75 R 17,5 πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλ-
μα, τύπου κατασκευής   RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) - Μ -  (130 χλμ/ώρα), δείκτης 
φορτίου ( > ή = ) 132/130, (M+S), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς 
και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή , η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά 





73 
 
 

ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτή-
τως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : Ε 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 72 db 

19. Ελαστικά θερινά 245/70R17.5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο πέλμα, τύπου κατασκευής 
RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) - Μ -  (130 χλμ/ώρα), δείκτης φορτίου ( > ή = ) 136/134 
,  (M+S), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το 
όνομά του κατασκευαστή, η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  
τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγο-
ρίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 71 db 

20. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 245/70R17.5, πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλ-
μα, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) - Μ -  (130 χλμ/ώρα), δείκτης 
φορτίου ( > ή = ) 136/134 , (M+S),  θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού κα-
θώς και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή, η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δε-
κτά ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραι-
τήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
 α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

 β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

 γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 73 db 

21. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 285/70 R 19,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο πέλμα, τύ-
που κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) - L -  (120 χλμ/ώρα), δείκτης φορτίου 
( > ή = ) 146/144 , (M+S), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η 
μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή , η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά ελαστι-
κά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σή-
μανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 73 db 

22. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 285/70 R 19,5 πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλ-
μα, τύπου κατασκευής   RADIAL , σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) - L -  (120 χλμ/ώρα), δείκτης 
φορτίου ( > ή = ) 146/144 , (M+S), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς 
και η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή , η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά 
ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτή-
τως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 74 db 

23. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 295/80 R 22,5 εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο πέλμα, τύ-
που κατασκευής RADIAL,  σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) –  M - (130 χλμ/ώρα), και  δείκτη 
φορτίου ( > ή = ) 152/148, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η 
μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά 
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ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απα-
ραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
 α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

 β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

 γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 75 db 

24. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 295/80 R 22,5 πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλ-
μα, τύπου κατασκευής   RADIAL , σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) – M - (130 χλμ/ώρα), και  δεί-
κτη φορτίου ( > ή = ) 152/148, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και 
η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά 
ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απα-
ραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 75 db 

25. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 315/70 R 22,5 εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο πέλμα, τύ-
που κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) –  L - (120 χλμ/ώρα), και  δείκτη φορ-
τίου ( > ή = ) 156/150, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρ-
κα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελα-
στικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απαραι-
τήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 73 db 

26. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 315/70 R 22,5 πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλ-
μα, τύπου κατασκευής   RADIAL , σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) –  L - (120 χλμ/ώρα), και  δεί-
κτη φορτίου ( > ή = ) 154/150, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και 
η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά 
ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απα-
ραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 75 db 

27. Ελαστικά τεσσάρων εποχών 315/80 R 22,5 εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο πέλμα, τύ-
που κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) – M - (130 χλμ/ώρα), και  δείκτη φορ-
τίου ( > ή = ) 154/150, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρ-
κα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελα-
στικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απαραι-
τήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με :  
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : C 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 71 db 

28. Ελαστικό τεσσάρων εποχών 315/80 R 22,5 πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλ-
μα, τύπου κατασκευής   RADIAL , σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) – M - (130 χλμ/ώρα), και  δεί-
κτη φορτίου ( > ή = ) 154/150, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και 
η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά 
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ελαστικά παραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απα-
ραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 73 db 

29. Ελαστικά διαστάσεων 12 R 22,5 εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο πέλμα, τύπου κατασκευ-
ής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) – Κ - (110 χλμ/ώρα), και  δείκτη φορτίου ( > ή = ) 
152/148, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το 
όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παρα-
γωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απαραιτήτως σή-
μανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 72 db 

 

30. Ελαστικό διαστάσεων 12 R 22,5 πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλμα, τύπου κα-
τασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) – Κ - (110 χλμ/ώρα), και  δείκτη φορτίου ( > 
ή = ) 152/148, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή 
το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά πα-
ραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απαραιτήτως 
σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : Ε 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 74 db 

31. Ελαστικό διαστάσεων 13 R 22,5 εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι ) με ίσιο πέλμα, τύπου κατασκευ-
ής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) – Κ - (110 χλμ/ώρα), και  δείκτη φορτίου ( > ή = ) 
154/150, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το 
όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παρα-
γωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απαραιτήτως σή-
μανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 72 db 

32. Ελαστικό διαστάσεων 13 R 22,5 πίσω άξονα (διαφορικού) με τρακτερωτό πέλμα, τύπου κα-
τασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) – Κ - (110 χλμ/ώρα), και  δείκτη φορτίου ( > 
ή = ) 154/150, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή 
το όνομά του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά πα-
ραγωγής  τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), (M+S), θα φέρουν απαραιτήτως 
σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με : 
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου              (< ή =) : D 

β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β 

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης       (< ή =) : 74 db 

33. Ελαστικό διαστάσεων 12.5/80-18, συμβατικό για μηχάνημα έργου που εργάζεται εντός και 
εκτός δρόμου, δείκτη φορτίου ( > ή = ) 143, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον 
δεκατέσσερα (14) λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του, η μάρκα του ή το όνομα 
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του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  
τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού). 

34. Ελαστικά διαστάσεων 16.9-24, συμβατικά για μηχανήματα που εργάζονται σε μαλακά εδάφη, 
με δείκτη φορτίου  ( > ή = ) 149, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον δώδεκα (12) 
λινά , θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης των ελαστικών καθώς και η μάρκα του ή το όνο-
μά του κατασκευαστή , η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τε-
λευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού). 

35. Ελαστικά διαστάσεων 16.9-28, συμβατικά για μηχανήματα που εργάζονται σε σκληρά εδάφη 
με δείκτη φορτίου ( > ή = ) 152, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον δώδεκα (12) 
λινά , θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης των ελαστικών καθώς και η μάρκα του ή το όνο-
μά του κατασκευαστή , η ημερομηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής  τε-
λευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού). 

 

ΙΙΙ  ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

      Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα (τεχνικά στοιχεία) σύμφωνα με τους κανονι-

σμούς και τα πρότυπα ETRTO και την Κοιν. Οδηγία 92/23/31-03-1992, όπως τροποποιήθηκε με 

την Οδηγία 2005/11/ΕΚ/16-02-2005, καθώς το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους. Οι ση-

μάνσεις πρέπει να αναγράφονται σε ανάγλυφη μορφή και να έχουν αποτυπωθεί στα ελαστικά 

κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. 

     Ο προμηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει, είναι πρώτης ποιό-

τητας, στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν είναι από αναγόμωση. 

      Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον Κοινοτικό κανονισμό 

και την Ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σ’ αυτά η έγκριση (CE), η χώρα έγκρισης (αριθμός 

που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού.  

Οι προσφορές των προμηθευτών πρέπει να περιλαμβάνουν τεχνική περιγραφή των ε-

λαστικών, σχέδια, φωτογραφίες, τύπο ελαστικού, όνομα κατασκευαστικού οίκου, χώρα 

προέλευσης όπως και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει την αρμόδια επιτρο-

πή στην αξιολόγηση των προσφορών.  

 

ΙV. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Με ποινή αποκλεισμού όλα τα ελαστικά θα έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας ISO 
9000 (9001, 9002, 9008) το οποίο και θα προσκομισθεί. 
 

2. Με ποινή αποκλεισμού ο διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει   βεβαίωση της εταιρείας 
στην επιτροπή διαγωνισμού για κάθε μάρκα ελαστικού (πχ Good year, Sava, κλπ) 
που θα αποδεικνύει ότι έχει γίνει πρώτη τοποθέτηση των ελαστικών της εταιρείας σε 
σχήματα τελευταίας διετίας σε χώρες της Ε.Ε., Η.Π.Α. και Ιαπωνίας. 
 

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την ασφαλή λειτουργία των ελαστικών μέ-
χρι του ορίου φθοράς τους ή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοχτώ (18) 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τους, όποιο εξ αυτών επέλθει πρώτο. 
 

4. Ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι τα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά  των προσφερόμενων  ελαστικών ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προ-
διαγραφές της μελέτης (επί ποινή αποκλεισμού) 
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Ο ανάδοχος οφείλει να συλλέγει επιλεκτικά τα χρησιμοποιημένα  ελαστικά και να 
έχει συνάψει σύμβαση με μία ή περισσότερες εξουσιοδοτημένες εταιρείες 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων για τη σωστή επεξεργασία αυτών των 
κλασμάτων αποβλήτων. 

Οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του προμηθευτή 

ή του κατασκευαστή στην οποία να εμφαίνεται η χώρα κατασκευής τους. 

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε όλους τους τύπους των ζητούμενων ελαστικών. 

Η συνολική ποσότητα κάθε είδους ελαστικού πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οί-

κου και όχι διαφόρων. 

      Η προμήθεια των ελαστικών θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν υπόδειξης της 
υπηρεσίας (ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν) και ο χρόνος παράδοσης 
των ελαστικών δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες με 
γραπτή δήλωση του αναδόχου προμηθευτή. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγρά-

φονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του 

συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του 

Δήμου. 

Η παράδοση των ελαστικών μαζί με τα συνοδευτικά παραστατικά (Δελτίο Αποστολής-

Τιμολόγιο) θα γίνεται στην  αποθήκη του εργοταξίου του Δήμου  (Κων/πόλεως 6) παρουσία της 

Επιτροπής Παραλαβής και τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

           Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 69.849,20 ευρώ με 

το Φ.Π.Α. αναλυτικά:  (για το έτος 2018 ποσό 59.817,60 και για το έτος 2019 ποσό 

10.031,60)  

και κατανέμεται στις πιστώσεις ως εξής : 

   1. ΚΑ : 20-6672.013 (Προμήθεια ελαστικών οχημάτων) ποσό 49.996,80 ευρώ με το 

Φ.Π.Α., ήτοι: (για το έτος 2018 ποσό 42.606,40 και για το έτος 2019 ποσό 7.390,40) και  με 

CPV 34351100-3 

2. ΚΑ : 30-6672.013 (Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων) ποσό 19.852,40 ευ-

ρώ με το Φ.Π.Α., ήτοι: (για το έτος 2018 ποσό 17.211,20 και για το έτος 2019 ποσό 

2.641,20) και με CPV 34352000-9 

Αναλυτικά τα ελαστικά θα χρεωθούν στις πιστώσεις ανάλογα με τις διαστάσεις ως εξής:   

α) Στην πίστωση με ΚΑ: 20 - 6672.013 τα ελαστικά διαστάσεων   (185/65R14), (195/60R14), 

(195R14c), (225/45R17), (205/75R17,5), (235/75R17,5), (245/70R17,5), (315/70R22.5) και 

(315/80R 22.5), (12 R22,5), (13 R22,5), (12.5/80R18) και (16.9-28)  . 

β) Στην πίστωση ΚΑ: 30 – 6672.013  τα ελαστικά διαστάσεων (185R14), (195/70R15c),  

(205R16 c), (255/65R17), (215/70R15c), (205/70R15c), (205/80R16), (185/75R16c), 

(215/75R17,5), (285/70R19,5), (295/80R22,5) και (16.9-24). 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   01 / 06 /2018 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  

Ιωάννινα     01 / 06 /2018 

                                            Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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Δ/νσης  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης  Έργων και Πρασίνου  

 

 

Θεοφάνης Τσεκούρας 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 

 

Κων/νος Καλογήρου  

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

         Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια των ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα του Δήμου 

Ιωαννιτών. 

 

Άρθρο 2ο 

Διατάξεις που ισχύουν 

 

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

2. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000). 
3. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηρια-

κής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006). 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδι-

κότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209 

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

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010). 

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κε-
ντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011). 

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

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014). 
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10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014). 

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

12. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 
13. Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  «Τυποποι-

ημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 
(Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

.  

Άρθρο 3ο 

Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

β) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

γ) Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου 

δ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου 

 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με τους όρους 

που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

Σε περίπτωση που η αξία (χωρίς ΦΠΑ) του δημοπρατούμενου αντικειμένου υπερβαίνει τα 200.000 

ECU, η διακήρυξη πρέπει να δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα των Ε.Κ. 

 

Άρθρο 5ο 

Χρόνος ισχύος Προσφοράς 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι  (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρού-

μενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ι-

σχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

 

Άρθρο 6ο 

Δαπάνη δημοσίευσης 

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, σύμφωνα με το άρ-

θρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. 

 

 

Άρθρο 7ο 
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Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης / Σύμβαση 

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση της προμήθειας αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Με την αποστολή της ανακοίνωσης 

η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης κατά τα λοιπά όπως στα ανωτέρω Άρθρα ορίζονται. 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από τον Δήμο  που υπογράφεται και 

από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 

Άρθρο 8ο 

Εγγύηση  καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ 

η κατά την υπογραφή της σύμβασης   εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συ-

νολικής συμβατικής αξίας ήτοι ποσού 3.492,50 €. 

 

Άρθρο 9ο 

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας  

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ελαστικών  δεν μπορεί  να είναι μικρότερος του ενός 

(1) έτους και ο χρόνος αυτός αρχίζει μετά την οριστική παραλαβή .και την  υπογραφή του αντίστοι-

χου πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

 

Άρθρο 10ο 

Έκπτωση του αναδόχου 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητης υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

η ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκ-

πτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ενστάσεις 

Ενστάσεις υποβάλλονται  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 12ο 

Πλημμελής κατασκευή 

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, δεν είναι σύμφωνη με τους όρους 

της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει 

αυτά με άλλα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Άρθρο 13ο 

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 του διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 14ο 

Παραλαβή Υλικών 

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα παραδίδονται καθ’ όλη την διάρκεια, ανάλογα με τις ανάγκες των 

υπηρεσιών (τμηματικά) και ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα 

(10) ημερολογιακές ημέρες από την έγγραφη ενημέρωση του προμηθευτή, ο τόπος παράδοσης των 

ελαστικών θα είναι η αποθήκη του εργοταξίου του Δήμου (Κων/πόλεως 6) μαζί με τα συνοδευτικά 

παραστατικά (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο) παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και τα έξοδα με-

ταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

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. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   01 / 06 /2018 

Ο Αναπλ . Προϊστάμενος  

Δ/νσης   Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης  Έργων και Πρασίνου  

 

Θεοφάνης Τσεκούρας 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ιωάννινα     01 / 06 /2018 

                                                     Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Κων /νος  Καλογήρου   

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





83 
 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟ-

ΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ 

ΑΞΟΝΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΤΙΜΗ ΜΟ-

ΝΑΔΟΣ Α-

ΡΙΘΜΗΤΙ-

ΚΩΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

  1 

Ελαστικά διαστάσεων 

185/65 R 14 

 

ΙΔΙΑ 

 

12 

   

 

  2 

Ελαστικά διαστάσεων 

195/60 R 14 

 

ΙΔΙΑ 

 

8 

   

 

  3 

Ελαστικά διαστάσεων 

185 R 14 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

   

 

  4 

Ελαστικά διαστάσεων 

195 R 14 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

8 

   

 

  5 

Ελαστικά διαστάσεων 

195/70 R 15 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

   

 

  6 

Ελαστικά διαστάσεων 

205 R 16 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

8 

   

 

  7 

Ελαστικά διαστάσεων 

225/45 R 17 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

   

 

  8 

Ελαστικά διαστάσεων 

255/65 R 17 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

   

 

  9 

Ελαστικά διαστάσεων 

215/70 R 15 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 
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 10 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/70 R 15 c 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

   

 

 11 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/80 R 16 

 

ΙΔΙΑ 

 

4 

   

 

 12 

Ελαστικά διαστάσεων 

185/75 R 16c 

 

ΙΔΙΑ 

 

12 

   

 

 13 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/75 R 17,5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

6 

   

 

 14 

Ελαστικά διαστάσεων 

205/75 R 17,5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

12 

   

 

 15 

Ελαστικά διαστάσεων 

215/75 R 17,5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

2 

   

 

 16 

Ελαστικά διαστάσεων 

215/75 R 17,5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

   

 

 17 

Ελαστικά διαστάσεων 

235/75 R 17,5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

2 

   

 

 18 

Ελαστικά διαστάσεων 

235/75 R 17,5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

   

 

 19 

Ελαστικά διαστάσεων 

245/70 R 17,5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

   

 

 20 

Ελαστικά διαστάσεων 

245/70 R 17,5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

8 

   

 

 21 

Ελαστικά διαστάσεων  

285/70 R 19.5 

 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

   

 

 22 

Ελαστικά διαστάσεων  

285/70 R 19.5 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

8 

   

 

 23 

Ελαστικά διαστάσεων  

295/80 R 22.5 

 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

   

 

 24 

Ελαστικά διαστάσεων  

295/80 R 22.5 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

   

 

 25 

Ελαστικά διαστάσεων 

315/70 R 22.5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

   

 

 26 

Ελαστικά διαστάσεων 

315/70 R 22.5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

6 
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 27 

Ελαστικά διαστάσεων 

315/80 R 22.5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

12 

   

 

 28 

Ελαστικά διαστάσεων 

315/80 R 22.5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

20 

   

 

 29 

Ελαστικά διαστάσεων 

12 R 22.5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

2 

   

 

 30 

Ελαστικά διαστάσεων 

12 R 22.5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

   

 

 31 

Ελαστικά διαστάσεων 

13 R 22.5 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

2 

   

 

 32 

Ελαστικά διαστάσεων 

13 R 22.5 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

   

 

 33 

Ελαστικά διαστάσεων 

12.5/80 R 18 

 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

 

4 

   

 

 34 

Ελαστικά διαστάσεων 

16.9 - 24 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

4 

   

 

 35 

Ελαστικά διαστάσεων 

16.9 - 28 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

 

6 

   

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ  Φ.Π.Α  24% 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (                                                                                           ) 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ    /    /2018 

 

                                                                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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