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ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ >> 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ   

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 

2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ 

3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

(Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) 

4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στους   Κ.Α.Ε.   με τίτλο <<Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών 

μέσων και  μηχανημάτων>> :10.6671.0001   υπάρχει πίστωση 1.500,00 € ,15.6671.0001 , υπάρχει 

πίστωση 3000,00 €, 20.6671.0001 υπάρχει πίστωση 5000,00 € , 25.6671.0001 υπάρχει πίστωση 

2.000,00 € , 30.6671.0001  υπάρχει πίστωση 8.500,00 €,  για το έτος 2015, για την εν λόγω δαπάνη. Οι 

παραπάνω πιστώσεις  έχουν νομίμως αναληφθεί με τις αρίθ. 250-254 Α.Α.Υ.. 

5)Την αρίθ. 4/2015 μελέτη –τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και 

κατατέθηκε στην οικονομική Επιτροπή με το αρίθ. 1991/17-2-2015 έγγραφό της. 

6) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 

7)Την αρίθ. 1945/17-2-2015 Απόφαση του Δημάρχου για τον τρόπο εκτέλεσης του διαγωνισμού .  

8) Την 29/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκαν οι παραπάνω πιστώσεις 

στους ανωτέρω κωδικούς  και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι ώρες του 

διαγωνισμού. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές  για την  <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ>> συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. 19.969,05 ΕΥΡΩ, με τους εξής όρους: 

 
  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Μαρτίου 2015 ,ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 
12:00 μ.μ. , στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας ,ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. 

   
  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί που ασκούν 
εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. 

                        

     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

1. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
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α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας . 

β. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

γ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

δ. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται 

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα. 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου 

επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

 

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή άλλου αντίστοιχου με αυτό 

έγγραφο, στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται αντίγραφο  ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπρόσωπου της 

συμμετεχούσης εταιρείας.  

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

β. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 
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- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

-  

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

 

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 

του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές 

επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή 

εξωτερικού.  

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, 

που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται 

για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον 

διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθμός Τηλεομοιότυπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την 

εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις. 

ε. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε 

σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες. 

 
  Στοιχεία της παρούσης προμήθειας αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας: 

 

Στοιχεία της παρούσης προμήθειας αποτελούν: 
Η παρούσα διακήρυξη 

Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

Οι τεχνικές προδιαγραφές  
Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

Ο προϋπολογισμός του αναδόχου και 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

           

 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
 Η προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο  

Ειδικότερα: Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφεται  με κεφαλαία γράμματα  

  α)ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:  <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ >>   
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β)Η ημερομηνία του διαγωνισμού 

γ) τα στοιχεία του αποστολέα 
Μέσα στο  φάκελο της προσφοράς θα τοποθετηθούν όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά. Τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε καλά σφραγισμένο υποφάκελο (εντός του κυρίως 
φακέλου) με την ένδειξη  με κεφαλαία γράμματα <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>. 

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ τρίτων. 
Οι προσφορές που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές 

Οι προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής  απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, χωρίς σβησίματα, τυχόν διορθώσεις θα πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένες και ευκρινείς. Διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
Οι οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα απορρίπτονται ως 

ασύμφορές 

Οι προσφορές δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού 
 
Για πληροφορίες ως προς  την παραλαβή των τευχών  της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2234350324 ,Φαξ : 22340 

48785 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές 
προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία στα τηλ. :22343 50219 ή 

22343 50200 στην κ. Νικολάου Ελένη. 
 

    Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού , 

στην παρακάτω διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ,  Τ.Κ. 35015 , 
στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου (Γραφείο Πρωτοκόλλου) Αρμόδιος Υπάλληλος Παπαϊωάννου Χρυσούλα ,ή να 

κατατίθενται στην αρμόδια επιτροπή  του Δήμου έως την ώρα  λήξης υποβολής προσφορών την 12:00 π.μ. ,την 6η 
Μαρτίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας  

 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, οι φάκελοι 

των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Υπεύθυνη Δήλωση. Οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στην 

Υπηρεσία. Οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται 

για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζει σχετική 

πρόσκληση και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιμών . 

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερομένους, έγκαιρα, με έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς. 

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό. 

 

                                     ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

    Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει 

στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 

στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο Αμφίκλειας- Ελάτειας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα 

από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, 
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αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση με 

αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Δ.Σ. που αποφαίνεται τελικά. 

   Ο Δήμος Αμφίκλειας- Ελάτειας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων που 

λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με 

τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή   που προσφέρει τη συνολική χαμηλότερη τιμή . 
 

                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ -ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

    Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση 

κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο Αμφίκλειας- Ελάτειας η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 

προμήθειας.  

 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

    Ο προμηθευτής  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, ύψους 5% του συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. . 

   Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., 
που βαρύνει το Δήμο. 

  Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην μελέτη , το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και που θα επισυναφθεί και στη σύμβαση. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ  
Η  παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια επιτροπή παραλαβής (σύμφωνα με το άρθρο 28 του 

ΕΚΠΟΤΑ).    

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση 
και στα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.  Συγκεκριμένα εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές (ως προς την ποιότητα των υλικών) η    επιτροπή    παραλαβής   μπορεί    να    προτείνει    την    απόρριψη    
των παραλαμβανομένων ειδών.  

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από της 

ίδιας προθεσμίας α Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά 
τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών 

χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος εγγύησης ενεργείται σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

    Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει μετά την προσωρινή παραλαβή. 

Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια των 
ειδών στο Δήμο με το ΦΠΑ, καθώς και τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου καθώς και το όφελος του. Ο 

χρόνος παράδοσης καθορίζεται από την υπηρεσία και θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, μετά 
την υπογραφή της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από την υπογραφή της. 

Το σύνολο της προμήθειας των υλικών μπορεί να αυξηθεί έως 30% ή να μειωθεί απεριόριστα μετά την 

ανάθεση της παραγγελίας ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να προμηθεύσει τις επιπλέον ποσότητες με τις αυτές τιμές και με τους ίδιους όρους της 

αρχικής προμήθειας, χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του για αποζημίωση από διαφυγόντα κέρδη ή για 

οιονδήποτε άλλο λόγο.  
Οι τιμές των υλικών θα είναι σταθερές σε όλη τη διάρκεια της παραγγελίας. 
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ΠΛΗΡΩΜΗ 

    Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά με τα αντίστοιχα τιμολόγια, με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος ίσης  αξίας με αυτή των προϊόντων που παρελήφθησαν, μετά τον έλεγχο των απαραίτητων 

δικαιολογητικών,στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα . 
    Η κατακύρωση της προμήθειας, θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά 

του πληροί τις  προδιαγραφές της μελέτης, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού 

και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο θα 

κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία, τις οποίες υποχρεούται να καταβάλλει με την 

υπογραφή της σύμβασης , σε περίπτωση άρνησής του να τις καταβάλλει 

κηρύσσεται έκπτωτος από το διαγωνισμό. 

Περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού καταστήματος,  σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της έδρας του Νομού (ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ & 

ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του. 

Η περίληψη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και στον διαδικτυακό τόπο www.dimos-amfiklias-elatias.gr.  

 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

 
 

 
ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
κ. Πρόεδρο Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού του  Δήμου  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
Τ Μ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 

ΔΗΜΟΣ :ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.969,05€ (με ΦΠΑ)  
ΑΡ. ΜΕΛ. :4/2015 

  
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ελάτεια, 17/02/2015 

Η συντάξασα 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.969,05€  (μαζί με ΦΠΑ 23%) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
Τ Μ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 

ΔΗΜΟΣ :ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.969,05€ (με ΦΠΑ)  
ΑΡ. ΜΕΛ. :4/2015 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας 

 Η παρούσα αφορά την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας.  

 

Άρθρο 2ο : Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Οι προδιαγραφές των ελαστικών πρέπει να είναι ίδιες ή ακόμη και καλύτερες, με αυτές που ζητούνται 

από την παρούσα τεχνική έκθεση και να αποτυπώνονται ανάγλυφα στο προφίλ του ελαστικού 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  

 Τα ελαστικά πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα περιλαμβάνει την 

σωστή λειτουργία τους. 

 Τα ελαστικά πρέπει να είναι καινούργια και δεν πρέπει να έχουν υποστεί κατεργασία αναγόμωσης.  

 Τα ελαστικά πρέπει να έχουν ημερομηνία παραγωγής που να μην απέχει χρονικά περισσότερο από 6 

μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησής τους.  

 Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να συνοδεύονται με τα σχετικά πιστοποιητικά 

ποιότητας ISO και CE.  

 Εάν τα ελαστικά κατά την παραλαβή φέρουν κακώσεις, αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα, σχισίματα 

στην επιφάνειά τους δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία, με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς 

καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, έως την αντικατάσταση αυτών με τα πρέποντα.  

 Στην τιμή της προμήθειας των ελαστικών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η εργασία αποκαθήλωσης 

(Ξεζαντάρισμα), η εργασία τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών στις ζάντες των τροχών 

(Ζαντάρισμα), η ζυγοστάθμιση αυτών καθώς και η τοποθέτηση βαλβίδων και προεκτάσεων βαλβίδων 

όπου αυτά απαιτούνται, σε κατάλληλο συνεργείο εντός των ορίων του Δήμου..  

 Η προμήθεια και η τοποθέτηση των ελαστικών στα οχήματα του Δήμου πρέπει να γίνεται το 

αργότερο εντός 24ωρου, από την τηλεφωνική εντολή της Υπηρεσίας μας στον ανάδοχο.  

 Η παραλαβή των ελαστικών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στις 

εγκαταστάσεις του αναδόχου, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία της υπηρεσίας με τον ανάδοχο, 

εκτός εάν το όχημα δεν μπορεί να μετακινηθεί (λόγω π.χ. καταστροφής του ελαστικού), οπότε η 

αντικατάσταση όσων ελαστικών απαιτούνται θα γίνεται επιτόπου από κινητό συνεργείο επισκευής 
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του αναδόχου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. (Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση 

αποδοχής του προμηθευτή) 

 Κατά την παράδοση τα ελαστικά θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα προσπέκτους στα 

οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά.  

 

 
 
  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ελάτεια, 17/02/2015 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Ελάτεια, 17/02/2015 

Η συντάξασα 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
Τ Μ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 

ΔΗΜΟΣ :ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.969,05€ (με ΦΠΑ)  
ΑΡ. ΜΕΛ. :4/2015 

 
 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο της προμήθειας) 

 Η παρούσα αφορά την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας.  

    Τόπος παράδοσης: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις) 

         Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α)  Η αντίστοιχη διακήρυξη. 

β) Της Υπουργικής απόφασης 11389/93 «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ  

    (ΕΚΠΟΤΑ)» (ΦΕΚ τόμος 2ος/185/23-3-93). 

γ) Ο Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

δ) Ο Ν.2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών   

    θεμάτων». 
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 Αρμόδια για επίλυση οιανδήποτε διαφορών που τυχόν θα προκύψουν σε οποιαδήποτε φάση της παρούσας προμήθειας, είναι τα Δικαστήρια της 

Λαμίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο (Συμβατικά στοιχεία) 

         Στοιχεία της παρούσης προμήθειας αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας: 

1)  Η διακήρυξη 

2)  Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

3)  Οι τεχνικές προδιαγραφές 

4)  Ο προϋπολογισμός του αναδόχου (υπόδειγμα). 

5)  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας) 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις 

της Υ.Α.  11389 /1993 και του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 ο (Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό) 

Οι προμηθευτές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού: 

 

1. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας . 
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β. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

γ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

δ. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα. 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους 

επαγγελματικούς καταλόγους. 
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3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή άλλου αντίστοιχου με αυτό έγγραφο, στην 

περίπτωση αυτή υποβάλλεται αντίγραφο  ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπρόσωπου της συμμετεχούσης εταιρείας.  

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

β. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή 

παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.  

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται 

από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που 

κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 
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Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθμός Τηλεομοιότυπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, 

έγγραφα και αποφάσεις. 

β. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά 

την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο 

της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο (Ανακοίνωση αποτελέσματος) 

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά  νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος  να  έρθει σε ορισμένο τόπο και 

χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την καταγραφή της σύμβασης και να καταθέσει τις 

προβλεπόμενες εγγυήσεις αυτής σύμφωνα με το άρθρο 26 της με αριθ.  11389 /1993. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο (Σύμβαση) 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης) 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης η οποία καθορίζεται σε 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α 
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Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 

26 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο (Χρόνος εγγύησης) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια 

επιτροπή 

Ο χρόνος εγγύησης πρέπει να είναι δώδεκα (12) μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο (Χρόνος παράδοσης – Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου) 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται σταδιακά στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και θα ολοκληρωθεί 

σε ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο (Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις) 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της 

πληρωμής. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο (Παραλαβή υλικών - Πληρωμή) 

Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου η οποία θα συγκροτείται κάθε φορά με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη 

σύμβαση χρόνο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.  Συγκεκριμένα εάν κατά την παραλαβή 
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διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές (ως προς την ποιότητα των υλικών) η επιτροπή παραλαβής μπορεί να 

προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής 

εντός της οριζόμενης από της ίδιας προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του 

αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο.  Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών 

χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος εγγύησης ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

Η πληρωμή των υλικών θα γίνει μετά την προσωρινή παραλαβή και στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα. 

Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια των ειδών στο Δήμο με το ΦΠΑ, 

καθώς και τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου καθώς και το όφελός του. 

ΑΡΘΡΟ 13ο (Αυξομείωση ποσοτήτων προμήθειας) 

Το σύνολο της προμήθειας των υλικών μπορεί να αυξηθεί έως 30% ή να μειωθεί απεριόριστα μετά την ανάθεση της παραγγελίας 

ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τις επιπλέον ποσότητες με τις αυτές τιμές 

και με τους ίδιους όρους της αρχικής προμήθειας, χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του για αποζημίωση από διαφυγόντα κέρδη ή για οιονδήποτε 

άλλο λόγο.  

ΑΡΘΡΟ 13ο (Σταθερότητα τιμών) 

   Οι τιμές των υλικών θα είναι σταθερές σε όλη τη διάρκεια της παραγγελίας.  

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ελάτεια, 17/02/2015 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Ελάτεια, 17/02/2015 

Η συντάξασα 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ       

         

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  (10.6671.001)       

           

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΥΠΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

         

1 ΚΗΗ-2763 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ.Ε. ΤΖΙΠ HYUNDAI 215/65 R16 ΤΕΜ 6 135,00 810,00 

2 KHH 2765 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ.Ε GOLF - VW 205/55 R16 ΤΕΜ 4 100,00 400,00 

       ΣΥΝΟΛΟ (1)  : 1210,00 

                                Φ.Π.Α. 23% 278,30 

       ΣΥΝΟΛΟ (1) 
ΜΕ ΦΠ.Α.: 

1488,30 

         

                              ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

(15.6671.001) 
     

         

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΥΠΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η ΔΑΠΑΝΗ 
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1 ΚΗΙ-1388 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ I.X.E. HYUNDAI 185/65R 14 ΤΕΜ 4 80,00 320,00 

2 ΚΗΙ-1376 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ I.X.E. HYUNDAI 185/65R 14 ΤΕΜ 4 80,00 320,00 

3 ΚΗΙ 1302 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO 225/75 R17,5 ΤΕΜ 2 350,00 700,00 

4 ΚΗΗ 2730 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ OTOKAR 235/75 R17,5 ΤΕΜ 3 365,00 1095,00 

       ΣΥΝΟΛΟ (2) : 2435,00 

       Φ.Π.Α. 23% 560,05 

       ΣΥΝΟΛΟ (2) 
ΜΕ ΦΠ.Α.: 

2995,05 

         

    
 
 
 
 
 
 
 
 

     

         

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20.6671.001)     

         

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΥΠΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η ΔΑΠΑΝΗ 

         

1 ΚΗΙ-1327 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 

MAN 255/17R17,5 ΤΕΜ 3 340,00 1.020,00 
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2 ΚΗΙ-1979 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 

VOLVO 255-75-17,5 ΤΕΜ 3 550,00 1.650,00 

3 ΚΗΗ-2723 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 

IVECO 285/70/19,5 ΤΕΜ 1 530,00 530,00 

4 ΚΗΥ 3340 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 

MERCEDES 11R/22,5 ΤΕΜ 1 420,00 420,00 

5 ΚΗΙ 4293 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 

DAF 285/70 R 19,5 ΤΕΜ 1 440,00 440,00 

       ΣΥΝΟΛΟ  (3): 4060,00 

       Φ.Π.Α. 23% 933,80 

       ΣΥΝΟΛΟ (3) 
ΜΕ ΦΠ.Α.: 

4993,80 

         

 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
(25.6671.0001) 

     

         

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΥΠΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΔΑΠΑΝΗ 

         

1 ΚΗΥ-3241 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 

ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

NISSAN 205 80 R16 ΤΕΜ 2 105,00 210,00 
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2 ΚΗΙ-5928 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

TOYOTA 185R14 

(Γραμμωτό 
πέλμα) 

ΤΕΜ 2 135,00 270,00 

3 ΚΗΙ-5928 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

TOYOTA 185 R 14       

(πέλμα 

τακούνι) 

ΤΕΜ 2 135,00 270,00 

4 ΚΗΗ-2761 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 
ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ISUZU 225/75R15 ΤΕΜ 1 160,00 160,00 

5 ΚΗΗ 2743 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ISUZU MOTOR 225/75 R 15C ΤΕΜ 1 160,00 160,00 

6 ΚΗΥ 3321 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 4x4 205R16C ΤΕΜ 2 105,00 210,00 

7 ΚΗΙ 1379 ΦΟΡΤΗΓΟ  FIAT SKUDO 195 70 14 ΤΕΜ 4 85,00 340,00 

         

       ΣΥΝΟΛΟ  (4): 1620,00 

       Φ.Π.Α. 23% 372,60 

       ΣΥΝΟΛΟ (4) 
ΜΕ ΦΠ.Α.: 

1992,60 

         
 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (30.6671.0001) 

     

         

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΥΠΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η ΔΑΠΑΝΗ 

         

1 ΜΕ-44747 ΜΗΧ/ΜΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

FOREDIL 
MACHINE 

14,5/20         
14 λινά 

ΤΕΜ 2 450,00 900,00 

15PROC002604060 2015-02-27

ΑΔΑ: 71ΓΡΩΨΚ-ΨΣΖ



2 ΜΕ-44748 ΜΗΧ/ΜΑ ΕΡΓΟΥ 

ΓΚΡΕΪΤΕΡ 

KOMATSU 13-00-24 ΤΕΜ 1 510,00 510,00 

3 ΜΕ-109815 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

IVECO 9R22,5 ΤΕΜ 2 390,00 780,00 

4 ΚΗΗ 2702 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

IVECO 245/70 R19,5 ΤΕΜ 1 500,00 500,00 

5 ΜΕ96265 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

FOREDIL MAC 14,5/20         

14 λινά 

ΤΕΜ 2 450,00 900,00 

6 ΜΕ 104075 ΦOΡΤΗΓΟ 

ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

IVECO 245/70R19,5 ΤΕΜ 1 500,00 500,00 

7 ΜΕ 44766 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

KOMATSU 16.9-28        
12 Λινά 

ΤΕΜ 1 760,00 760,00 

8 ΜΕ 44766 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

KOMATSU 12,5/8/18     
12 Λινά 

ΤΕΜ 1 480,00 480,00 

9 ΚΗΗ 2767 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MERCEDES 315/80R22,5 ΤΕΜ 1 650,00 650,00 

10 ΜΕ 118992 ΜΗΧ/ΜΑ ΕΡΓΟΥ ΓΚΡΕΪΤΕΡ 17,5-25 ΤΕΜ 1 930,00 930,00 

       ΣΥΝΟΛΟ  (5): 6910,00 

       Φ.Π.Α. 23% 1589,30 

              
Θεωρήθηκε 

     ΣΥΝΟΛΟ (5) 
ΜΕ ΦΠ.Α.: 

8499,30 

          Ελάτεια   
17/02/2015 

       

             Ο  Πρ/νος 
Τ.Υ.  

       

                    ΣΥΝΟΛΟ (1) + (2) + (3) + (4) + (5)     : 16235,00 

     Φ.Π.Α. 23%   3734,05 

        Ευστάθιος Γ. 
Καρούμπης 

   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. :  19969,05 
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