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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Βόλος,   6/ 3/2019 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                            Αριθ. Πρωτ. : 20071 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                                
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                      
Διεύθυνση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 
Ταχ. Κώδικας: 38333 
Πληρ: Μ. Παπαϊωάννου 
Τηλ: 2421350177, 2421350106 
E-mail: m.papaioannou@volos-city.gr 
 
 

     
  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Ο Δήμαρχος Βόλου διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: 

«Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών μεταφορικών μέσων του Δήμου Βόλου» 
 
εκτιμώμενης αξίας 48.324,00€ (σαράντα οχτώ χιλιάδων ευρώ τριακοσίων είκοσι τεσσάρων 
ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 59.921,76€ (πενήντα εννέα χιλιάδων 
εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%.  
 
 
    
 
 
 

Κωδικός C.P.V.: 34352100-0 με τίτλο : “Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων” 

                                                 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του N. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και β) τους όρους της παρούσας 
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 Άρθρο 1. Θεσμικό πλαίσιο 

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος τεύχους και τις ακόλουθες 
διατάξεις:  

 
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», με τις 
τροποποιήσεις αυτού.  

2.  Τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων». 

3.  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης». 

4.  Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 201/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό». 

5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 45 Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
6. Την παρ. ζ του άρθρου 1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» "Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές".  

7. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων -
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

8. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

9. Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία». 

10. Την από 31-10-2018 μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 
της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

11. Το πρωτογενές αίτημα όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
19REQ004509517 και το εγκεκριμένο αυτού με ΑΔΑΜ: 19REQ004540840. 

12. Την υπ’ αριθ. 959/2018 (ΑΔΑ: ΨΚΨΡΩ96-Ω6Ο) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, με την οποία συγκροτήθηκε η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών -
αξιολόγησης προσφορών-γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου για το έτος 2019. 
    13. Την υπ’ αριθ. 17649/27-2-2019 Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
ΨΟΞ0Ω96-ΤΝ3)  η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 
Υπηρεσίας μας  με α/α 957. 
    14. Την υπ’ αριθ. 116/2019 (ΑΔΑ: ΩΠΧΔΩ96-6Β6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές - ενδεικτικός 
προϋπολογισμός) του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του εν λόγω 
συνοπτικού διαγωνισμού. 
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Άρθρο 2. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής - Συνοπτικά στοιχεία διαγωνισμού -
Πληροφόρηση 

Αναθέτουσα Αρχή 
 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ.: 38333, Βόλος 

Ηλεκτρονική Δ/νση: www.dimosvolos.gr 
Αρμόδια Υπηρεσία  
για τη διενέργεια  
της διαγωνιστικής διαδικασίας 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών 
Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ.: 38333, Βόλος 

Τηλ: 2421350177, 2421350106 

Αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία  
Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

Δ/νση: Χατζηπέτρου 5 Νεάπολη,  Τ.Κ.:  38334, 
Τηλ: 2421353185-6 

Τίτλος 
«Προμήθεια  και τοποθέτηση ελαστικών μεταφορικών μέσων του 
Δήμου Βόλου» 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης  

Καθαρή Αξία   48.324,00€ 

Αξία Φ.Π.Α.   11.597,76€ 

Συνολική Αξία    59.921,76€ 

Είδος  Διαδικασίας / Κριτήριο 
Κατακύρωσης 

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής  

Χρηματοδότηση 
                                        

Ίδιοι πόροι 
 

Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού έτους 
2019/ Α.Α.Υ. 
 
 

20.6263.001 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/νσης 
Καθαριότητας», 59.921,76€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αριθ. 17649/27-2-2019   (ΑΔΑ: 
ΨΟΞ0Ω96-ΤΝ3), με α/α 957. 

Ημερομηνία διενέργειας 
διαγωνισμού 
 

Ημερομηνία: 20/3/2019 
Ημέρα: Τετάρτη 
Ώρα: 10.30 π.μ. (έναρξη παραλαβής προσφορών) 

Τόπος διενέργειας 
 

Δημαρχείο Βόλου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38333, Βόλος), 
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος) 

Τρόπος και χρόνος  
υποβολής προσφορών 

α) Με αποστολή (ταχυδρομικά, courier, συστημένη επιστολή), ή με 
κατάθεση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου (δ/νση: Πλατεία Ρήγα 
Φεραίου, Τ.Κ. 38333, Βόλος), το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι στις 20/3/2019, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. 
β) Με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο), την ημέρα 
διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι στις 20/3/2019 και από ώρα 10.30 π.μ. 
(ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.00 π.μ. (ώρα λήξης 
της επίδοσης/παραλαβής προσφορών) 

Διάρκεια ισχύος προσφορών 
 
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού 

Διάρκεια εκτέλεσης 
 της σύμβασης 

 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για ένα έτος από την 

υπογραφή της, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης εφόσον δεν έχει 
εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο 

 

           Κωδικός C.P.V.: 
34352100-0 με τίτλο : “Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων” 

                



 
5 
 

       Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες: 
        Για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού (δικαιολογητικά, διακήρυξη κλπ): Διεύθυνση 
Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών, αρμόδιος υπάλληλος: Μαρία Παπαϊωάννου, τηλ: 
2421350177, email: m.papaioannou@volos-city.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου 
Βόλου www.dimosvolos.gr. 
        Για τεχνικά θέματα (διευκρινίσεις επί της μελέτης κλπ): Διεύθυνση Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης, αρμόδιος: Κ. Στυλίδου, τηλ.: 2421353186, email: k.stilidou@volos-city.gr. 
       Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού 
μπορούν να ζητούνται εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι στις 13/3/2019. Οι 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα παρέχονται μέχρι στις 18/3/2019, εφόσον τα σχετικά 
αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Επισημαίνεται ότι 
τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται 
εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται. 
              Η διακήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Βόλου (www.dimosvolos.gr). 
 

Άρθρο 3. Αντικείμενο του διαγωνισμού- Προϋπολογισμός 
 

 Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων ελαστικών στα 
οχήματα του Δήμου Βόλου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες φθοράς, βλάβης και 
αντικατάστασης που θα προκύψουν σε διάστημα ενός έτους ή μέχρι εξαντλήσεως της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης. 
            Τα ελαστικά θα είναι διαφόρων τύπων, ώστε να εξυπηρετηθούν όλα τα υπάρχοντα 
απορριμματοφόρα, φορτηγά και λοιπά οχήματα του δήμου και θα πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της από 31-10-2018 μελέτης του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης 
Οχημάτων της Διεύθυνσης  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας. 

Τα ελαστικά ανά όχημα είναι ορισμένων διαστάσεων και τοποθετούνται σε 
εμπρόσθιους και κινητήριους τροχούς. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία εξαγωγής 
των προς αντικατάσταση ελαστικών, η εργασία τοποθέτησης των νέων και όλα τα 
μικροϋλικά που πιθανόν απαιτηθούν για την σωστή τοποθέτηση και λειτουργία τους, καθώς 
επίσης και η εργασία ζυγοστάθμισής των τροχών και αν απαιτηθεί και ευθυγράμμιση του 
οχήματος. 

Επισημάνεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν υπηρεσίες κινητού 
συνεργείου (service) και να συνυπολογίσουν στην προσφορά τους τις αντίστοιχες υπηρεσίες, 
δηλαδή η προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την αντικατάσταση/τοποθέτηση των 
ελαστικών στο συνεργείο του προμηθευτή και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο 
συνεργείο του δήμου ή στη θέση βλάβης του οχήματος με κινητό συνεργείο που θα είναι 
εξοπλισμένο για όλες τις εργασίες service και τοποθέτησης ελαστικών. Δεν θα γίνουν 
αποδεκτές κανενός είδους πρόσθετες επιβαρύνσεις όσον αφορά την συγκεκριμένη κατηγορία 
δαπάνης. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου Βόλου (οδός 
Χατζηπέτρου 5) και σε συνεννόηση με την υπηρεσία να εξετάσουν τα ελαστικά των 
οχημάτων για να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Τα ελαστικά θα τοποθετούνται τμηματικά κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια 
Υπηρεσία από τον ανάδοχο στο συνεργείο του και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο 
συνεργείο του Δήμου ή στη θέση βλάβης του οχήματος. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος, δηλαδή ανά τύπο 
ελαστικού,  όπου θα γίνονται δεκτές προσφορές που θα αφορούν το σύνολο της κατηγορίας 
του κάθε τύπου ελαστικού.    
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α 
Τύπος 

ελαστικού 

Δείκτης 
φορτίου/  

ταχύτητας 

Άλλα 
χαρακτηριστικά 

Ποσότητα 
ελαστικών 

Τιμή μονάδας,  
 

Μερικό σύνολο 
  Σύνολο    

Εμπρός Πίσω  Εμπρός Πίσω Εμπρός Πίσω 

1 315/80R22,5 156/150Κ 

M+S, Wet: (A)-
μπροστά, (Β)-πίσω, 
αστικών και μικτών 

διαδρομών 

16 30  440,00 450,00 7.040,00 13.500,00 20.540,00 

2 295/80R22,5 152/148L 

M+S, Wet: (A)-
μπροστά/πίσω, 

αστικών και μικτών 
διαδρομών 

6 12  430,00  420,00 2.580,00 5.040,00 7.620,00 

3 11R22,5 148/145Κ 
M+S, Wet: 

τουλαχιστον (C ), 
χωματουργικο 

4 8  420,00  450,00 1.680,00 3.600,00 5.280,00 

4 10R17,5 143J 
M+S, Wet: 

τουλαχιστον (D), 
μικτών διαδρομών 

4 8  350,00  340,00 1.400,00 2.720,00 4.120,00 

5 185/75R16 104/102R  Wet (Α) εμπρός, 
wet (B) M+S πισω 

2 4  110,00  110,00 220,00 440,00 660,00 

6 205/80R16  104S 
50/50 M+S XL 

Wet: (E) 
14 110,00  1.540,00  1.540,00 

7 215/75R16 116/114R  
M+S, Wet (A) all 

season 
8 160,00  1.280,00  1.280,00 

8 265/70R16  112T 
50/50 M+S Wet (E) 

all season 
4 130,00  520,00  520,00  

9 175/75R16 101/99R Wet (B) 4 95,00  380,00  380,00  

10 195/65R16 104T Wet (A) 4 105,00  420,00  420,00  

11 235/75R15  105T 50/50 M+S  Wet 
(Ε), all season 

8 102,00  816,00  816,00  

12 215/70R15 109R Wet: (A), all season 4 115,00  460,00  460,00  

13 185/60R15 88H 
XL, Wet (A), all 

season 4 85,00  
340,00  340,00  

14 195R14 106Q Wet (B) 16 95,00  1.520,00  1.520,00 

15 185R14 102Q Wet (B) 12 77,00  924,00  924,00  

16 175/65R14 82H Wet (A) 12 65,00  780,00  780,00  

17 165/R14 85T Wet (E) 4 60,00  240,00  240,00  

18 165/70R13 79T Wet (B) 4 52,00  208,00  208,00  

19 195/70R14 91T Wet (A) 4 70,00  280,00  280,00  

20 185/65R14 86H Wet (B) 6 66,00  396,00  396,00  

ΣΥΝΟΛΟ,  48.324,00
Φ.Π.Α., 24%,  11.597,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ,  59.921,76
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O ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας των ελαστικών ανέρχεται σε 
σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (48.324,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. και  
σε  πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι μία χιλιάδες και εβδομήντα έξι λεπτά  
(59.921,76 €)  με Φ.Π.Α. και  θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 20-6263.001 των προϋπολογισμών 
του δήμου οικονομικών ετών 2019 και 2020. 

Οι παραπάνω τιμές προέκυψαν μετά από έρευνα αγοράς στο ελεύθερο εμπόριο. 
 

Άρθρο 4. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής διαγωνισμού 
 

             Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Βόλου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου), στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στον 1ο όροφο, στις 20-3-2019 ημέρα 
Τετάρτη, ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών-αξιολόγησης 
προσφορών-γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου για το έτος 2019. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού και παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ. 
και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής 
θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών, η οποία θα γίνει δημόσια από 
την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.  
 Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας (υπηρεσιακούς ή μη) δεν 
πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, τότε αυτός θα διεξαχθεί 
χωρίς νέα δημοσίευση ή πρόσκληση, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. Σ’ αυτή την περίπτωση οι φάκελοι των ενδιαφερομένων που θα προσέλθουν στην 
προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, θα κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου 
και θα πρωτοκολληθούν, ώστε να διασφαλιστεί η μη συμμετοχή εκπρόθεσμων προσφορών 
κατά την επαναληπτική συνεδρίαση της Επιτροπής για την παραλαβή των δικαιολογητικών. 

 
          Άρθρο  5. Έγγραφα της σύμβασης  

 
             Τα έγγραφα της σύμβασης αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους 
(σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω:  

1. Η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 
2. Η από 31-10-2018 μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων 

της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, που περιλαμβάνει: τεχνική περιγραφή, 
τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό και υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.   
             3.  Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

 
Άρθρο  6.Δικαιούμενοι συμμετοχής (άρθρο 25  Ν. 4412/2016) 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν.4412/2016, που ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας και 
παρέχουν τα εχέγγυα για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης.  
          Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά. Εφόσον όμως μια ένωση καταστεί ανάδοχος, υποχρεούται να 
συσταθεί ως Κοινοπραξία, σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού.  

 
 
 



 
8 
 

Άρθρο  7. Λόγοι αποκλεισμού (άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016) 
 

           7.1 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα 
άρθρα 79 έως 80 του Ν.4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι 
υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  
          α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  
          β)  δωροδοκία,  
          γ)  απάτη,  
          δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,  
         ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας,  
        στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως οι λόγοι αυτοί 
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  
        Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο 
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
        Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  
        αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές,  
        ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
          7.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  
γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
 
        7.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα εάν μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα 
μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 
του ν.4412/2016. 
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        7.4 Για τις τυχόν κατά περίπτωση επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις από τον αποκλεισμό ενός 
οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εφαρμόζονται κατά 
τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  
       7.5 Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μίας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι 
συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των 
παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα για 
να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016 μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει 
και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με 
το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  
       7.6  Ο αποκλεισμός επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, που εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αναθέτουσας αρχής που 
διαπιστώνει την συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και κατόπιν γνώμης του συλλογικού 
οργάνου της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 και κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή 
και τον θιγόμενο οικονομικό φορέα.  

 

Άρθρο  8. Κριτήρια επιλογής 
 

        8.1 Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο ώστε να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις εκ του νόμου απαιτούμενες 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης.  
       8.2 Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς 
όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 
είναι να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI 
του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης 
καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, 
με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.  
        8.3 Οι οικονομικοί φορείς  θα πρέπει να διαθέτουν: υπηρεσίες κινητού συνεργείου 
(service) καθώς και ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, όπως πιστοποιητικό της 
σειράς ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο από διεθνώς αναγνωρισμένο οίκο για τον κατασκευαστή. 
 

Άρθρο  9. Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών - Γενικές διευκρινίσεις 
 

        9.1 Σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4412/2016 οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίον πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
α) η λέξη «Προσφορά»,  
β) η επωνυμία και διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Βόλου-Τμήμα Προμηθειών, 
Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38333), 
γ) ο τίτλος της σύμβασης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης,  
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),  
ε) τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 
τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 
        9.2 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν –επί ποινή αποκλεισμού- με την προσφορά τους 
τα ακόλουθα:  
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης,  
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας 
διακήρυξης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν 
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τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και  
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της 
παρούσας διακήρυξης.  
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παρ. 9.1 του παρόντος άρθρου.  
        9.3 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας 
σύμβασης προμήθειας, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά, εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης. 
       9.4 Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή ως ακολούθως: 
       α) Με αποστολή (ταχυδρομικά,courier, συστημένη επιστολή), ή με κατάθεση στο 
Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου (Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38333, Βόλος), το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι στις 20/3/2019, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. 
       β) Με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (στην αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο), την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι στις 
20/3/2019 και από ώρα 10.30 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.00 π.μ. 
(ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής προσφορών). 
       9.5 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής 
της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας για την αποσφράγιση.  
9.6 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 
στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν 
από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η 
υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 
επίσης από τον πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων 
λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.  
9.7 Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 

9.8  Γενικές διευκρινίσεις περί προσφορών. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φoρείς που αποτελούν την ένωση είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  
Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 
- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.  
Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η 
προσκόμιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, 
συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό.  
Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία προσφορά για το σύνολο της 
προμήθειας. 
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Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή παρουσιάζουν, κατά την κρίση της 
Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του 
διαγωνισμού, ή παρουσιάζουν μη προφανή λάθη στα ποσά, απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία θα είναι γραμμένα στην Ελληνική 
γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.  

Κατά τα λοιπά ισχύει ο ν. 4250/2014 αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης 
υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, 
διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής:  
Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που 
έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν.4250/2014. Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η 
υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 
Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2β΄ του 
Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να 
ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) 
ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.  
Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2β΄ του Κώδικα Δικηγόρων 
(ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του 
άρθρο 1 του ν.4250/2014.  
Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και 
πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους.  
 

Άρθρο 10 . Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 

             Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» θα περιλαμβάνει: 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), το οποίο είναι αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας (Παράρτημα Γ), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 
προσφέρων πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
• δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται 

στο άρθρο 7 της παρούσας,  
•   ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 της 

παρούσας.  
 
Πληροφορίες για την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ 
Το ΤΕΥΔ συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), με αριθ. πρωτ. 5797/25-11-2016 
(ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της και επισυνάπτεται σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο .doc) ώστε οι οικονομικοί 
φορείς να το συμπληρώσουν, υπογράψουν και συμπεριλάβουν στην προσφορά τους. 
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Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ. 
Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης 
πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως IV και VΙ. Στο ΤΕΥΔ 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 
μέλους της ένωσης, εκφρασμένο σε ποσοστό, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
Τα πεδία που απαιτείται να συμπληρωθούν από τους οικονομικούς φορείς στο ΤΕΥΔ 
είναι τα κάτωθι: 
-  Μέρος II Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, όπως έχουν οριστεί στα 
πεδία του ΤΕΥΔ της παρούσας διακήρυξης. 
- Μέρος ΙΙ Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του φορέα. 
Επισημαίνεται ότι πρέπει να συμπληρωθούν αναλυτικά τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, 
ιδιότητα) των προσώπων που υποχρεούνται να υπογράψουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις του Mέρους VI. 
-   Μέρος ΙΙΙ Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες. 
- Μέρος ΙΙΙ Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
- Μέρος ΙΙΙ Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 
- Μέρος IV A.1: Πληροφορίες για την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας.  
Ο οικονομικός φορέας πρέπει είναι να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται 
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιεί οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Στο παρόν Μέρος του ΤΕΥΔ πρέπει να 
αναγραφεί η επωνυμία του Επιμελητηρίου και το ειδικό επάγγελμά τους που αναφέρεται 
σε αυτό. 
 - Μέρος IV Δ: Πληροφορίες για τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας του οικονομικού 
φορέα. 
- Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις: Συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον 
τόπο και την  υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/-ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με την 
παράγραφο 13 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171/13-11-2017), «είναι δυνατή 
η υποβολή του ΤΕΥΔ με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».   
Συγκεκριμένα, το ΤΕΥΔ υπογράφεται: 
• στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 
• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές, 
• στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
               Τα αποδεικτικά μέσα για όλα τα στοιχεία που δηλώνονται από τον οικονομικό 
φορέα στο ΤΕΥΔ, περί μη αποκλεισμού δυνάμει των λόγων που αναφέρονται στο άρθρο 7 
της διακήρυξης και περί πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής που έχουν καθορισθεί στο άρθρο 
8 της διακήρυξης, θα προσκομισθούν σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης 
από τον οικονομικό φορέα που θα αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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Άρθρο 11 .Τεχνική Προσφορά 
 
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» θα 

περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:  
 
-Τεχνική έκθεση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών (περιγραφή, διαστάσεις, 

τύπος πέλματος, τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, χώρα και οίκο-εργοστάσιο 
κατασκευής, ποσότητες, χρόνο παράδοσης) όπως απαιτείται από την από 31-10-2018  μελέτη 
της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που στοιχεία των προσφερόμενων ειδών 
διαφοροποιούνται σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης, επί 
ποινή αποκλεισμού, πρέπει αυτά να αναφερθούν σε ξεχωριστή σελίδα. 
Στον φάκελο με τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, θα υπάρχει ευρετήριο (πίνακας 
περιεχομένων) και συνεχής αρίθμηση τουλάχιστον κατά φύλλο και τα δικαιολογητικά θα 
είναι κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ με τη σειρά που αυτά ζητούνται. 
 
          -Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας της σειράς ISO 9001 ή άλλο 
ισοδύναμο από διεθνώς αναγνωρισμένο οίκο για τον κατασκευαστή, το οποίο να είναι σε 
ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
            -Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία θα δηλώνει ότι: α) έλαβε 
πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) τα ελαστικά 
που προσφέρει είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και σε πλήρη 
συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και γ) σε περίπτωση που κριθούν 
ακατάλληλα κατά τη χρήσης τους, θα τα αντικαταστήσει με αποκλειστική του δαπάνη. 
 
          -Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί από εμπορική επιχείρηση, απαιτείται 
επιπρόσθετα, δήλωση του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών ή επίσημου 
εμπορικού αντιπροσώπου, ότι δέχεται να προμηθεύει τον διαγωνιζόμενο τα προσφερόμενα 
από αυτόν είδη καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους του 
διαγωνισμού.         
 
           -Βεβαιώσεις για τους κατασκευαστές των ελαστικών σύμφωνα με τις περιπτώσεις α), 
β) και γ) των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ από 31/10/2018 μελέτης που συνέταξε η 
Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 
 
          -Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των οίκων κατασκευής των προσφερόμενων 
ελαστικών, στα οποία θα περιέχονται όλα τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Στα 
Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των οίκων κατασκευής θα πρέπει να σημειωθούν από τους 
εργαζόμενους οι αντίστοιχοι προσφερόμενοι τύποι των ελαστικών. 
 
          -Φωτογραφίες των πελμάτων όλων των τύπων των προσφερόμενων ελαστικών. 
 
         -Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης με την τεχνική περιγραφή/τεχνικές 
προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, το οποίο θα περιλαμβάνει και αναλυτικά, όλες τις 
απαιτήσεις με παραπομπή στα συνημμένα τεχνικά εγχειρίδια και λοιπά δικαιολογητικά. 

 
Άρθρο 12.Οικονομική Προσφορά 

 
      Ο ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» θα περιέχει τα 
οριζόμενα σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα διακήρυξη υπόδειγμα οικονομικής 
προσφοράς. 
     Δεδομένου ότι κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος, 
δηλαδή ανά τύπο ελαστικού, μπορούν να υποβληθούν προσφορές για το σύνολο των ειδών 
της προμήθειας (20 τύποι ελαστικών), είτε για ένα ή περισσότερα είδη. Επισημαίνεται ότι 
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στην προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: η εργασία εξαγωγής των προς 
αντικατάσταση ελαστικών, η εργασία τοποθέτησης των νέων και όλα τα μικροϋλικά που 
πιθανόν απαιτηθούν για την σωστή τοποθέτηση και λειτουργία τους, καθώς επίσης και η 
εργασία ζυγοστάθμισης των τροχών και αν απαιτηθεί και ευθυγράμμιση του οχήματος. 
     Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να  φέρει σφραγίδα του διαγωνιζόμενου φυσικού ή 
νομικού προσώπου και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του και να αναφέρει διάρκεια 
ισχύος τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
           Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ, ο 
ΦΠΑ και το συνολικό κόστος με ΦΠΑ, αριθμητικώς και ολογράφως. 
           Προσφορές με συνολική τιμή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, 
απορρίπτονται. 
         Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και 
κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα βαρύνει τον Δήμο. 
Όλες οι τιμές θα είναι σε ευρώ και πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες.                 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
        Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
                  

Άρθρο 13. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
 
13.1 Έναρξη διαδικασίας 
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω (άρθρο 4). Η έναρξη υποβολής 
των προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω ημερομηνία στην αρμόδια επιτροπή 
κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης υποβολής αυτών.               
Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει 
εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά 
την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.  

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
            Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι 
παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης. 

13.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται από το παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν 
αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό 
για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των 
τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. 
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γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται 
στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε επόμενη ημερομηνία και 
ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή. Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού, συντάσσει 
σχετικό πρακτικό με τον πίνακα τιμών και την σειρά κατάταξης των προσφορών και 
γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 
τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας. 

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν 
την ίδια ακριβώς τιμή, η Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την 
ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. 

13.3 Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με 
απόφαση της Αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα 
οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας. 

 
Άρθρο 14. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση δικαιολογητικών  

 
            1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, 
να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, να 
διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 
περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 
υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν.                        
Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς 
και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη 
προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  
2.  Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε 
παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης 
του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν 
έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά 
στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή 
μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η 
συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων 
ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  
3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.  
4. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 έως 3, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται 
αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 
προσφοράς. 
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Άρθρο 15. Κατακύρωση - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 

      Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο τα 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. 
     Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, στο 
εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
α) η λέξη «Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης» 
β)  η επωνυμία και διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Βόλου-Τμήμα Προμηθειών, 
Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38333), 
γ) ο τίτλος της σύμβασης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης,  
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης),  
ε) τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 
τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 
 
  15.1 Δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
  1) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 
- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας 
ασφάλισης, 
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που 
είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 
- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων και μελών ή μετόχων Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή 
κάθε μορφή εταιρειών, πλην των ανωνύμων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως 
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 
- σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό 
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν εκτός αν αυτά 
έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 
προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας και 
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς 
όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα 
βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης (όχι από την 
επιθεώρηση εργασίας). 

 
     2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους, από το οποίο να προκύπτει, ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας υποβάλλεται σε 
πρωτότυπο ή σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε εκτύπωση από την σχετική 
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Αποδεικτικά 
φορολογικής ενημερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών 
επέχουν θέση πρωτοτύπου. 

 
    3) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
    4) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με την   παρ. 1 του άρθρου 
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73 του Ν.4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος το αδικήματος για το οποίο 
καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις. 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 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.  
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού.  
δ) Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά 
πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία που διέπονται.  
 
Διευκρινίζεται ότι: 

 Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στις ανωτέρω περιπτώσεις μαζί με την ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται 
έγγραφο δικαστικής ή διοικητικής αρχής στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.  

 Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών κατακύρωσης) ισχύει ο 
ν.4250/2014 αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 
επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων.  

 
    5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, ή σε διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή πτωχευτική εκκαθάριση, ή άλλη ανάλογη 
πτωχευτική εκκαθάριση. 
 
  6) Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας της σειράς ISO 9001,  του 
κατασκευαστή, το οποίο να είναι σε ισχύ τόσο κατά τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών όσο και κατά την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
  7) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που εκδόθηκαν σε βάρος του διαγωνιζόμενου εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ή των 
αιτήσεων συμμετοχής (άρθρο 80 παρ. 2 περίπτ. γ΄ Ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με 
την παρ. Α.2 του άρθρου 39 του ν. 4488/2017). 
Όπου δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, υποβάλλεται αντί αυτού ένορκη βεβαίωση ή, αν αυτή δεν προβλέπεται, 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους  ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα (άρθρο 
80 παρ. 2 του Ν.4412/2016). 
 
     8)  Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).  
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
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κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς 
και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 
επιπλέον ημέρες.  
 
15.2 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης της παρ. 15.1 ή αν κατά τον έλεγχο των 
παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή 
ανακριβή ή 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. 4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, απορρίπτεται 
η προσφορά του προσωρινού αναδόχου.  
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με 
έγγραφη ειδοποίηση καλεί τον δεύτερο σε σειρά μειοδότη, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 
ημερών, να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της παρ. 15.1 και 
επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου. 
Σε περίπτωση αποκλεισμού και του δεύτερου κατά σειρά μειοδότη επαναλαμβάνεται η 
ανωτέρω διαδικασία με τους επόμενους σε σειρά κατάταξης μειοδότες μέχρι να προκύψει 
οριστικός ανάδοχος. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίζει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 
4412/2016) η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  
 
15.3 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την απόρριψη 
της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
κατακύρωσης της σύμβασης.  
 

Άρθρο 16. Ενστάσεις 
 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε 
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών                 
(παρ. 32 άρθρου 107 του N. 4497/2017).  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  
 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, μετά 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α). 
 Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν ή ένσταση γίνει δεκτή από το αρμόδιο συλλογικό όργανο. 
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Άρθρο 17. Εγγυήσεις (άρθρο 72 N. 4412/2016) 
 
             Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται για την συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό. 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  
            Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, πριν την 
υπογραφή του συμφωνητικού, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος 
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
σύμφωνα με το άρθρο 72 του N. 4412/2016. 

          Η παραπάνω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ.4 
του άρθρου 72 του N. 4412/2016, ήτοι :  
 
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάθε μέλος της ένωσης),  
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται,  
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ως και 2 μήνες μετά 
τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης. 

 
Άρθρο 18. Σύμβαση 

18.1 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, 
η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

18.2 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 επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του N. 4412/2016. 
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        18.3  Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός έτους από 
την υπογραφή της, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του 
συμβατικού αντικειμένου, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.  
        18.4 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του N. 
4412/2016. Η αθέτηση της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του  N. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 
       18.5 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε 
οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του N. 4412/2016 και 
αφορούν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών. Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132 
του N. 4412/2016 γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. 
       18.6 Ο Δήμος Βόλου μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγέλλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει 
υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
δυνάμει του άρθρου 132 του N. 4412/2016, β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της 
σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 
του N. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της 
σύναψης σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ. 
      18.7 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
         α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 
         β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη  που παραδόθηκαν. 
          γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
          δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από 
τη σύμβαση. 
  

Άρθρο 19. Ματαίωση διαδικασίας (άρθρο 106 N. 4412/2016) 
 

            19.1 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά 
από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης: 
           α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και της παρούσας διακήρυξης ή β) αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. 
         19.2 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα 
με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση που λήξει το ανώτατο όριο χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
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        19.3 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
       19.4 Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι 
αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η 
κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
       19.5 Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, να αποφασίσει παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την 
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων 
της ή την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.     

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο 
αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση, λόγω 
της συμμετοχής του σε αυτόν. 

 
Άρθρο 20. Παράδοση- παραλαβή των ειδών – Υποχρεώσεις αναδόχου    

 
       20.1  Ο προμηθευτής για κάθε ένα από τα είδη οφείλει να υποβάλλει εάν ζητηθεί πριν 
από την υπογραφή της σύμβασης τα αντίστοιχα δελτία αναγνώρισης. 
       Επίσης, υποχρεούται να παραδώσει  και να τοποθετήσει τμηματικά τα ελαστικά των 
μεταφορικών μέσων, κατόπιν εντολής από τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, 
ελεύθερα, στο συνεργείο του και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο συνεργείου του Δήμου 
Βόλου στο Κεντρικό Αμαξοστάσιο (Χατζηπέτρου 5) ή στη θέση βλάβης του οχήματος.                
Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα είδη εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από 
την επομένη της παραγγελίας από την αρμόδια Υπηρεσία.  
      20.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις προϋποθέσεις της 
παρ. 1 του άρθρου 206 του N. 4412/2016. 
      20.3 Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των ειδών κατά τη μεταφορά τους στον τόπο 
του φορέα θα βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας. 
      20.4 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την παράδοση των ειδών στην Υπηρεσία να 
καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφά του. 
     20.5 Η παραλαβή θα γίνει αφού η επιτροπή παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα είδη 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και είναι απολύτως σύμφωνα με την 
προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση που δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της 
προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε δεν θα παραληφθούν και 
ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις διαφορές, σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης και της προσφοράς. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται με μακροσκοπική 
εξέταση. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα οριστικής 
παραλαβής κατά την ημερομηνία παράδοσης των ειδών, σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 
του ν. 4412/2016. Τα πρωτόκολλα παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον 
ανάδοχο. 
        20.6 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της συμβατικής ποσότητας σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη 
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού 
χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει το είδος που απορρίφθηκε μέσα 
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στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Κατά τα λοιπά, για την παράδοση – παραλαβή των ειδών  ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 
206 έως 209 και 213 του N. 4412/2016. 
 

 
Άρθρο 21..Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου  (άρθρο 203 Ν.4412/2016) 

 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής εάν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

α) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία 
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

β) Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αρμόδιας υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με την 
μελέτη, την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή  
κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στην απόφαση 
προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 
αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

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

    α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 
    β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
3. Όλοι οι όροι που συνομολογούνται με τη σύμβαση θεωρούνται ουσιώδεις και σε 

περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται να τον κηρύξει, με απόφασή της, έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως 
για την ίδια. Στην περίπτωση αυτή θα καταπίπτει, λόγω ποινής, η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, χωρίς να δύναται ο ανάδοχος να συμψηφίσει προς το ποσό αυτής οποιαδήποτε 
οικονομική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του. Επιπλέον δε, ο ανάδοχος θα 
υποχρεούται σε αντικατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής που θα προέρχεται από 
την παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 
Άρθρο 22. Τρόπος πληρωμής 

 
        Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά μετά την έκαστη οριστική παραλαβή των 
ειδών, την έκδοση σχετικού τιμολογίου και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.  
Για τις καθυστερήσεις πληρωμής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου 1 του  N. 
4152/2013. 
Στη συμβατική αξία της προμήθειας γίνονται όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από το 
νόμο, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το Δήμο. 

Κατά τα λοιπά, για τον τρόπο πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή,  
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016. 
 

 
 
 
 



 
23 
 

Άρθρο 23. Επίλυση διαφορών 
 
 Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 
σύμβασης που θα υπογραφεί.  
 Σε περιπτώσεις διαφωνιών, κάθε διαφορά θα λύνεται από τα ελληνικά δικαστήρια 
και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του Βόλου.  
 

Άρθρο 24. Δημοσίευση 
 
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα 

(σύμφωνα με το Ν. 4469/2017), τα έξοδα της οποίας θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης, θα 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν 
θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.ΗΜ.ΔΗ.Σ) καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr, όπου θα παρέχεται ελεύθερη, 
άμεση και πλήρη πρόσβαση σ’ αυτά 

 
   

   O ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ 
 

 
 
 
     
 

Συνημμένα:  1.Παράρτημα Α΄: Μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης   

2.Παράρτημα B΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
3..Παράρτημα Γ΄: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 
του ν.4412/2016 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 158/2016 απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΦΕΚ Β΄ 3698 16-11-2016)»  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

                
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 
 
 
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

48.324,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
59.921,76 € με  Φ.Π/Α. (24%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΟΛΟΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   
  

         ΘΕΜΑ: 
         «Προμήθεια και 

τοποθέτηση ελαστικών 
μεταφορικών μέσων» 

 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Με την  παρούσα μελέτη προβλέπεται η  προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων 
ελαστικών στα οχήματα του Δήμου Βόλου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 
φθοράς, βλάβης και αντικατάστασης που θα προκύψουν σε διάστημα ενός έτους ή μέχρι 
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.  

Η παρούσα μελέτη καλύπτει τις ανάγκες του Δ. Βόλου για ένα χρόνο από την 
υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο 
προϋπολογισμός. 

Τα ελαστικά θα είναι διαφόρων τύπων, ώστε να εξυπηρετηθούν όλα τα υπάρχοντα 
απορριμματοφόρα, φορτηγά και λοιπά οχήματα του Δήμου και θα πληρούν τις προδιαγραφές 
της μελέτης. 

Τα ελαστικά ανά όχημα είναι ορισμένων διαστάσεων και τοποθετούνται σε 
εμπρόσθιους 
και κινητήριους τροχούς. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία εξαγωγής των προς 
αντικατάσταση ελαστικών, η εργασία τοποθέτησης των νέων και όλα τα μικροϋλικά που 
πιθανόν απαιτηθούν για την σωστή τοποθέτηση και λειτουργία τους, καθώς επίσης και η 
εργασία ζυγοστάθμισής των τροχών και αν απαιτηθεί και ευθυγράμμιση του οχήματος. 

Επισημάνεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν υπηρεσίες κινητού 
συνεργείου (service) και θα πρέπει να συνυπολογίσουν στην προσφορά τους τις αντίστοιχες 
υπηρεσίες, δηλαδή η προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την αντικατάσταση/ 
τοποθέτηση των ελαστικών στο συνεργείο του προμηθευτή και σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης στο συνεργείο του Δήμου ή στη θέση βλάβης του οχήματος με κινητό συνεργείο που 
θα είναι εξοπλισμένο για όλες τις εργασίες service και τοποθέτησης ελαστικών. Δεν θα 
γίνουν αποδεκτές κανενός είδους πρόσθετες επιβαρύνσεις όσον αφορά την συγκεκριμένη 
κατηγορία δαπάνης. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου Βόλου (οδός 
Χατζηπέτρου 5) και σε συνεννόηση με την υπηρεσία να εξετάσουν τα ελαστικά των 
οχημάτων για να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Τα ελαστικά θα τοποθετούνται τμηματικά κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια 
Υπηρεσία 
από τον ανάδοχο στο συνεργείο του και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο συνεργείο του 
Δήμου ή στη θέση βλάβης του οχήματος. 

O ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας των ελαστικών ανέρχεται σε 
σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (48.324,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. και  
σε  πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ένα χιλιάδες και εβδομήντα έξι λεπτά  
(59.921,76 €)  με Φ.Π.Α.  και η χρέωση θα γίνει στον Κ.Α.  20-6263.001  των 
προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2019 και 2020. 
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Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης και οι ποσότητες των ελαστικών, που 
αναγκαιούν  για τα αντίστοιχα οχήματα, συντάχθηκε στα πλαίσια της πάγιας συντήρησης των 
οχημάτων του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις αντικαταστάσεις ελαστικών των 
προηγούμενων χρόνων και την φθορά των ελαστικών. 

Κάθε άλλη ανάγκη, που θα προκύψει, για αντικατάσταση ελαστικών λόγω 
καταστροφής τους ή οποιασδήποτε άλλης έκτακτης ανάγκης, τα οποία δεν έχουν προβλεφτεί 
στην μελέτη, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης Υπ. Προεδρίας  
3373/390/1975. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος, δηλαδή 
ανά τύπο ελαστικού.  

Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο της 
προμήθειας.  

Ακολουθεί πίνακας με τα βασικά στοιχεία των προς προμήθεια ελαστικών, τις 
διαστάσεις, τους τύπους, τα οχήματα για τα οποία προορίζονται, τους δείκτες φορτίου και 
ταχύτητας και τις ενδεικτικές ποσότητες: 

 
 

α/α 
Αριθμός Κυκλοφορίας 

(εργοστάσιο 
κατασκευής) 

Κατηγορία 
Τύπος 

ελαστικού 

Δείκτης 
φορτίου/  

ταχύτητας 

Άλλα 
χαρακτηριστικά 

Ποσότητα 
ελαστικών 

Εμπρός Πίσω 

1 ΚΗΗ 3046 (MAN) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ

ΟΡΟ 
315/80R22,5 

156/150Κ 

M+S, Wet: (A)-
μπροστά, (Β)-
πίσω, αστικών 

και μικτών 
διαδρομών 

16 30 

2 
ΚΗΗ 3008 
(MERCEDES  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ 

315/80R22,5 

3 ΚΗΗ 3010 
(MERCEDES) 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ 

315/80R22,5 

4 ΚΗΗ 3045 (MAN) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ

ΟΡΟ 
315/80R22,5 

5 ΚΗΗ 3038 (MAN) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ

ΟΡΟ 
315/80R22,5 

6 ΚΗΙ 4627 (VOLVO) 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 

ΥΔΑΤΟΣ 
315/80R22,5 

7 ΚΗΥ 9232 (IVECO) ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ. 315/80R22,5 

8 ΚΗΗ 3129 (MAN) ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ. 315/80R22,5 

9 ΚΗΙ 4527 (FIAT) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ

ΟΡΟ 
295/80R22,5 

152/148L 

M+S, Wet: (A)-
μπροστά/πίσω, 

αστικών και 
μικτών 

διαδρομών 

6 12 
10 ΚΗΙ 4620 (RENAULT) 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ 

295/80R22,5 

11 
ΚΗΗ 3027 
(RENAULT) 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ 

295/80R22,5 

12 ΚΗΙ 4619 (RENAULT) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ

ΟΡΟ 
295/80R22,5 

13 
ΚΗΗ 2989 
(RENAULT) 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ 

11R22,5 

148/145Κ 
M+S, Wet: 

τουλάχιστον (C 
), χωματουργικό 

4 8 14 ΚΗΙ 8473 (RENAULT) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ

ΟΡΟ 
11R22,5 

15 ΚΗΙ 4623 
(MERCEDES) 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ. 11R22,5 
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16 ΚΗΟ 2610 (VOLVO) ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ. 10R17,5 
143J 

M+S, Wet: 
τουλάχιστον 
(D), μικτών 
διαδρομών 

4 8 
17 ΚΗΗ 3135 (VOLVO) ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ. 10R17,5 

18 ΚΗΥ 9266 (NISSAN) ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ. 185/75R16 104/102R 
Wet (Α) εμπρός, 

wet (B) M+S 
πίσω 

2 4 

19 ΚΗΙ 4526 (MAZDA) 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
205/80R16 

104S 
50/50 M+S XL 

Wet: (E) 
14 

20 ΚΗΥ 9220 (MAZDA) 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
205/80R16 

21 ΚΗΙ 4589 (MAZDA) 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
205/80R16 

22 ΚΗΥ 9268 (MAZDA) 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
205/80R16 

23 ΚΗΙ 8488 (FORD) 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
215/75R16 

116/114R  
M+S, Wet (A) 

all season 
8 

24 ΚΗΙ 4601 (FORD) 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
215/75R16 

25 ΚΗΙ 8491 (NISSAN) 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
265/70R16 112T 

50/50 M+S Wet 
(E) all season 

4 

26 
ΚΗΗ 2993 
(MITSUBISHI) 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΟΙΧΤΟ 

175/75R16 101/99R Wet (B) 4 

27 ΚΗΙ 4641 (OPEL) 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
195/65R16 

104T Wet (A) 4 

28 ΚΗΗ 2964 (MAZDA) 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
235/75R15 

105T 50/50 M+S  Wet 
(E) all season 

8 
29 ΚΗΗ 2990 (FORD) 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΟΙΧΤΟ 

235/75R15 
105T 

30 ΚΗΙ 8494 (FORD ) 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
215/70R15 109R 

Wet: (A), all 
season 

4 

31 ΚΗΗ 3116 (OPEL) 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
185/60R15 88H 

XL Wet (A) all 
season 

4 

32 
ΚΗΥ 9234 
(HYUNDAI) 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ 

195R14 

106Q Wet (B) 16 
33 

ΚΗΗ 3034 
(HYUNDAI) 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΟΙΧΤΟ 

195/R14 

34 ΚΗΗ 3023 (NISSAN) 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
195/R14 

35 ΚΗΙ 4593 (FORD) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 195R14 

36 ΚΗΟ 9426 
(MITSUBISHI) 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ 

185R14 

102Q Wet (B) 12 
37 ΚΗΟ 9304 (NISSAN) 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΟΙΧΤΟ 

185/R14 

38 ΚΗΟ 9364 (NISSAN) 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
185/R14 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

  Οι κατασκευαστές όλων των υπό προμήθεια ελαστικών, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει 
να είναι πλήρη μέλη του ETRTO (EUROPEAN TIRE&RIM TECHNICAL 
ORGANISATION) και τα ελαστικά τους να χρησιμοποιούνται ως ελαστικά «Πρώτης 
Τοποθέτησης» στα εργοστάσια κατασκευής των οχημάτων ή ως κατασκευαστές ελαστικών 
να είναι εγκεκριμένοι, από τουλάχιστον έναν εύφημο κατασκευαστή οχημάτων, όπως η 
Mercedes,η  DAF,η Nissan, η VW,η  Iveco, η Ford κλπ., με έδρα είτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
είτε τις ΗΠΑ, είτε την Ιαπωνία. Για το σκοπό αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν, για όλα τα 
ελαστικά που προσφέρουν, να προσκομίσουν: 

α) Βεβαίωση του ETRTO σε ισχύ, ότι οι κατασκευαστές των ελαστικών είναι πλήρη 
μέλη του ETRTO, 

β) Βεβαίωση κατασκευαστή οχήματος, με έδρα ή την Ε.Έ., ή τις ΗΠΑ, ή την Ιαπωνία , 
ότι είτε εγκρίνει τους συγκεκριμένους κατασκευαστές ελαστικών, ή χρησιμοποιεί τα 
ελαστικά τους στην πρώτη τοποθέτηση στα εργοστάσια κατασκευής των οχημάτων, 

γ) Δεκτές μπορούν να γίνουν και βεβαιώσεις των ίδιων των κατασκευαστών των 
ελαστικών, με την προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν την εγκυρότητα και την ακρίβεια 
των αναφερομένων σε αυτές. 

Το εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό 
Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο από διεθνώς αναγνωρισμένο οίκο. 

Τα προσφερόμενα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
και διεθνή πρότυπα όπως ETRTO (EUROPEAN TIRE&RIM TECHNICAL 
ORGANISATION) ή TRΑ (TIRE&RIM ASSOCIATION) των ΗΠΑ. Θα πρέπει να φέρουν 
υποχρεωτικά ανάγλυφα ή χαραγμένα όλα τα βασικά τους στοιχεία όπως: επωνυμία 
κατασκευαστή, τύπος, διαστάσεις, τεχνικά χαρακτηριστικά, δείκτης φορτίου και ταχύτητας, 
χώρα κατασκευής, να φέρουν την σχετική σήμανση (Ε),  ημερομηνία κατασκευής (ένδειξή 
DOT), αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού κλπ., σύμφωνα με την προδιαγραφή ETRTO και 
την Κοινοτική Οδηγία 92/93. 

Τα ελαστικά που διατίθενται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υποχρέωση να 
συμμορφώνονται στο σύστημα προδιαγραφών ECE Regulation 30. Η πιστοποίηση του 
ελέγχου συμμόρφωσης με το προαναφερόμενο πρότυπο αναγράφεται στο ελαστικό με ένα 
“E”. Το γράμμα Ε συνοδεύεται από ένα μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό που σχετίζεται με την 
χώρα στη οποία έλαβε χώρα ο έλεγχος. 

Τα ελαστικά θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και άριστης ποιότητας. 
Το μίγμα κατασκευής τους θα είναι από φυσικό καουτσούκ και συνθετικό ελαστικό, 

γενικής ή ειδικής χρήσης, κατάλληλο για τις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας. 

39 
ΚΗΙ 8498 
(VOLKSWAGEN) 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ 

175/65R14 

82H Wet (A) 12 40 ΚΗΗ 3115 (SEAT) 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
175/65R14 

41 ΚΗΗ 3003 
(VOLKSWAGEN) 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ 

175/65R14 

42 ΚΗΗ 3018 (FIAT) 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
165/R14 85T Wet (E) 4 

43 ΚΗΙ 4634 (FORD) 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
165/70R13 79T Wet (B) 4 

44 ΚΗΙ 4606 (SEAT) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 195/70R14 91T Wet (A) 4 

45 ΚΗΥ 9203 (FIAT) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 185/65R14 
86H Wet (B) 6 

46 ΚΗΟ 9438 (FIAT) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 185/65R14 
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Ο σκελετός (Carcass) αποτελείται από δέσμη λινών (nylon ή άλλη συνθετική ίνα) ή από 
πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων και ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες 
(breaker belt) οι οποίες αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων 
συρμάτων. Θα πρέπει να προσδιορίζεται η κατασκευαστική σύσταση της πρώτης ύλης 
(λινών) και ο αριθμός τους. 

Η ημερομηνία κατασκευής δεν θα είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών πριν από την 
ημερομηνία της τελικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 

Επί του πλαϊνού τμήματος του ελαστικού θα αναγράφεται ανάγλυφα το εργοστάσιο 
κατασκευής, οι διαστάσεις του ελαστικού, η ημερομηνία παραγωγής, οι δείκτες φορτίου και 
ταχύτητας και όλα τα στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα ETRTO. 

Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι RADIAL  και να διαθέτουν υψηλή αντοχή και μεγάλη 
αντιολισθητική ικανότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες, να επιτρέπουν τη χρήση 
αντιολισθητικών αλυσίδων. 

Το πέλμα των ελαστικών για φορτηγά και απορριμματοφόρα οχήματα θα διαφέρει 
μεταξύ εμπρόσθιων και οπίσθιων τροχών. Σαν γενικός κανόνας στα εμπρόσθια το πέλμα θα 
είναι με αυλάκια (ίσιο), ενώ στα οπίσθια θα είναι με τακούνια (ημιτρακτερωτό/τρακτερωτό) 
ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.  

Η συνολική ποσότητα κάθε τύπου ελαστικών πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού 
οίκου και όχι διαφορετικών. 

Τα ελαστικά θα έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό 
και την ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (ΕCE) ή χώρα έγκρισης 
(αριθμός) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού. 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία χρήσης για τουλάχιστόν 
ένα (1) έτος ή 30.000km (ανάλογα ποιο θα επέλθει πρώτο) με δυνατότητα αντικατάστασης 
των ελαττωματικών ελαστικών. 

. 
Οι Δείκτες Φορτίου/Ταχύτητας, που αναγράφονται στον πίνακα, είναι οι ελάχιστοι 

αποδεκτοί και τα ελαστικά με κατώτερους δείκτες θα απορρίπτονται. 
Τα ελαστικά δεν πρέπει να παρουσιάζουν τα παρακάτω προβλήματα: 

 Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων, 
 Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία, 

κατά την χρήση, 
 Διαχωρισμός των λινών, 
 Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκάρσιων τομών, 
 Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλιπής κάλυψη του 

μεταλλικού πυρήνα με ελαστικό. 
Ο μειοδότης για κάθε ένα από τα είδη πρέπει να υποβάλλει εάν ζητηθεί πριν από την 

υπογραφή της σύμβασης τα αντίστοιχα δελτία αναγνώρισης. 
Ο  χρόνος παράδοσης των ελαστικών δεν θα ξεπερνά τις δεκαπέντε  (15) ημερολογιακές 

ημέρες από την επομένη της παραγγελίας. 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο υποχρεωτικά: 

 Πλήρη, ρητή και δεσμευτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών 
(περιγραφή, διαστάσεις, τύπος πέλματος, τεχνικά χαρακτηριστικά και 
προδιαγραφές, χώρα και οίκο-εργοστάσιο κατασκευής, ποσότητες, χρόνο 
παράδοσης). 

 Βεβαιώσεις για τους κατασκευαστές των ελαστικών συμφώνα με τις 
περιπτώσεις α), β) και γ) των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο από διεθνώς 
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αναγνωρισμένο οίκο για τον κατασκευαστή. 
 Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των οίκων κατασκευής των προσφερομένων 

ελαστικών, στα οποία θα περιέχονται όλα τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά 
τους. Στα Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των οίκων κατασκευής θα πρέπει να 
σημειωθούν από τους διαγωνιζόμενους οι αντίστοιχοι προσφερόμενοι τύποι των 
ελαστικών. 

 Φωτογραφίες   των πελμάτων όλων των τύπων των προσφερόμενων ελαστικών. 
 Υπεύθυνη δήλωση: α) ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και 

τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και β) ότι τα ελαστικά που προσφέρει είναι 
απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και σε πλήρη συμφωνία με 
τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και γ) σε περίπτωση που κριθούν 
ακατάλληλα κατά τη χρήση τους, θα τα αντικαταστήσει με αποκλειστική δική 
του δαπάνη. 

 Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί από εμπορική επιχείρηση, απαιτείται 
επιπρόσθετα, δήλωση του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών ή 
επίσημου εμπορικού αντιπροσώπου, ότι δέχεται να προμηθεύει τον 
διαγωνιζόμενο τα προσφερόμενα από αυτόν ειδή καθ΄ όλη την διάρκεια της 
σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.  

 Αναλυτικό  φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης με την τεχνική 
περιγραφή/τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών, το οποίο θα 
περιλαμβάνει με πληρότητα και αναλυτικά, όλες τις απαιτήσεις με παραπομπή 
στα συνημμένα τεχνικά εγχειρίδια και λοιπά δικαιολογητικά. 

 
  
                                                                                                       ΒΟΛΟΣ     
31/10/2018 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                      
  
 
 
Κ. ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΤΑΤΑΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ
ΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΤΕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η  ΠΡΟΪΣ/ΝΗ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   
 

        ΘΕΜΑ: «Προμήθεια    και τοποθέτηση 
ελαστικών μεταφορικών μέσων» 

 
 

   
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α 
Τύπος 

ελαστικού 

Δείκτης 
φορτίου/  

ταχύτητας 

Άλλα 
χαρακτηριστικά 

Ποσότητα 
ελαστικών 

Τιμή μονάδας 
 € 

Μερικό σύνολο 
 € Σύνολο 

 € 
Εμπρός Πίσω  Εμπρός Πίσω Εμπρός Πίσω 

1 315/80R22,5 156/150Κ 

M+S, Wet: (A)-
μπροστά, (Β)-

πίσω, αστικών και 
μικτών διαδρομών 

16 30 440,00 450,00 7.040,00 13.500,00 20.540,00 

2 295/80R22,5 152/148L 

M+S, Wet: (A)-
μπροστά/πίσω, 

αστικών και 
μικτών διαδρομών 

6 12 430,00 420,00 2.580,00 5.040,00 7.620,00 

3 11R22,5 148/145Κ 
M+S, Wet: 

τουλαχιστον (C ), 
χωματουργικο 

4 8 420,00 450,00 1.680,00 3.600,00 5.280,00 

4 10R17,5 143J 
M+S, Wet: 

τουλαχιστον (D), 
μικτών διαδρομών 

4 8 350,00 340,00 1.400,00 2.720,00 4.120,00 

5 185/75R16 104/102R  
Wet (Α) εμπρός, 

wet (B) M+S 
πισω 

2 4 110,00 110,00 220,00 440,00 660,00  

6 205/80R16  104S 
50/50 M+S XL 

Wet: (E) 
14 110,00 € 1.540,00 € 1.540,00 

7 215/75R16 116/114R  
M+S, Wet (A) all 

season 
8 160,00 € 1.280,00 € 1.280,00 

8 265/70R16  112T 
50/50 M+S Wet 
(E) all season 

4 130,00 € 520,00 € 520,00  

9 175/75R16 101/99R Wet (B) 4 95,00 € 380,00 € 380,00  

10 195/65R16 104T Wet (A) 4 105,00 € 420,00 € 420,00  

11 235/75R15  105T 50/50 M+S  Wet 
(Ε), all season 

8 102,00 € 816,00 € 816,00  

12 215/70R15 109R 
Wet: (A), all 

season 
4 115,00 € 460,00 € 460,00  

13 185/60R15 88H 
XL, Wet (A), all 

season 4 85,00 € 
340,00 € 340,00  

14 195R14 106Q Wet (B) 16 95,00 € 1.520,00 € 1.520,00 

15 185R14 102Q Wet (B) 12 77,00 € 924,00 € 924,00 € 
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16 175/65R14 82H Wet (A) 12 65,00 € 780,00 € 780,00 € 

17 165/R14 85T Wet (E) 4 60,00 € 240,00 € 240,00 € 

18 165/70R13 79T Wet (B) 4 52,00 € 208,00 € 208,00 € 

19 195/70R14 91T Wet (A) 4 70,00 € 280,00 € 280,00 € 

20 185/65R14 86H Wet (B) 6 66,00 € 396,00 € 396,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ, € 48.324,00€
Φ.Π.Α., 24%, € 11.597,76€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ,  € 59.921,76€
 

 

  O ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας και τοποθέτησης των 
περιγραφομένων ελαστικών οχημάτων ανέρχεται σε σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια 
είκοσι τέσσερα ευρώ (48.324,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. και  σε  πενήντα εννέα χιλιάδες 
εννιακόσια είκοσι ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά  (59.921,76 €)  με Φ.Π.Α. και η 
χρέωση θα γίνει στον Κ.Α.  20-6263.001  των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2019 
και 2020. 

Οι παραπάνω τιμές προέκυψαν μετά από έρευνα αγοράς στο ελεύθερο εμπόριο. 
Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση των ελαστικών με τα 

απαραίτητα μικροϋλικά είτε στο συνεργείο του Δήμου,  είτε στη θέση βλάβης του οχήματος 
με το κινητό συνεργείο (service), είτε στο χώρο του μειοδότη. 
  ΒΟΛΟΣ   31/10/2018 
  

  
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

 

 

                       Κ. ΣΤΥΛΙΔΟΥ                                                    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΤΑΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ                            ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

 

 

                                                        

 

Η  ΠΡΟΪΣ/ΝΗ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 


