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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   

Κηφισιά: 27-10-2016 
Αρ. Πρωτ.:47464 
Α∆Α: Ω4Λ∆ΩΕΜ-ΜΧΒ 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 

 Ο ∆ήµος Κηφισιάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής.  
 Η συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα τριών  χιλιάδων 
πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (73.569,20€) µε Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου Κηφισιάς οικονοµικού έτους 2016 υπό Κ.Α. 20.6672.02 µε τίτλο 
«Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων» µε πόσο 23.800€ και τον υπό έγκριση προϋπολογισµό του 
έτους 2017 µε ποσό 49.769,20€. Η ανωτέρω προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ∆ήµου.  
 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Κηφισιάς, ∆ιονύσου 24 & Μυρσίνης 2 Κηφισιά, στην  
αίθουσα συνεδριάσεων Σ. Βόλκος, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του διαγωνισµού την 9η Νοεµβρίου 
ηµέρα Τετάρτη του έτους 2016 Ωρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10.00η π.µ. και ώρα 
λήξης η 10.30η π.µ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η 
διαδικασία της αποσφράγισης. 
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε πληροφορία στο Γραφείο 
Προµηθειών Υλικών Εξοπλισµού Υπηρεσιών και Αποθηκών του ∆ήµου καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες στα τηλ. 213-2007105-07-08 fax: 213-2007-107. Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και της µε 
αρ. 77/2016 µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ www.promitheus.gov.gr και 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κηφισιάς www.kifissia.gr. 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Κηφισιά 27-10-2016 
 

Αρ. Πρωτ.: 47464 

Ταχ. ∆/νση: ∆ιονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά 
Τηλ.:  213.2007.108 

 

Αρ. Μελέτης:  77/2016 

Τίτλος Μελέτης - Προµήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» 

CPV: 34352000-9 Ελαστικά επίστρωτα βαρέας 
χρήσεως 

Προϋπ/σµός δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.: 59.330,00 € 

Προϋπ/σµός (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%): 73,569,20 € 

Τρόπος Εκτέλεσης:  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

2. τις διατάξεις του Ν.3852 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» - Πρόγραµµα Καλλικράτης και ειδικότερα των άρθρων 65 και 72 . 

3. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας – 
∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», Όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει εξαιρουµένων των 
άρθρων 132 έως 134. 

4. την υπ. αριθµ. 19664/30/20-4-11 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών και Εσωτερικών  
Εφαρµογή των διατάξεων του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»(ΦΕΚ 
194/Α) στους δήµους και στα δηµοτικά ΝΠ∆∆. 

5. τις διατάξεις του Ν.4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147 ΤΕΥΧΟΣ Α’) ∆ηµόσιες Συµβάσεις ΄Εργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως 
ισχύουν στο σύνολό τους και ειδικότερα του άρθρου 117. 

6. τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους, που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης της 
προµήθειας. 

7. Την ανάγκη του ∆ήµου Κηφισιάς για την προµήθεια των αναφερόµενων ειδών, 
8. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2016 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 

ποσού είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (23.800,00€) υπό Κ.Α. 20.6672.02 µε τίτλο 
«Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων», και ποσό (49.769,20€) σαράντα εννέα χιλιάδων 
επτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών που θα βαρύνει τον υπό έγκριση 
προϋπολογισµό του έτους 2017 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων», ως 
συνεχιζόµενη δαπάνη.  

9. Την υπ΄ αριθµ. 77/2016 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, 
10. Την υπ΄ αριθµ. 1106 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, του Τµήµατος Προϋπολογισµού και 

Λογιστικής Παρακολούθησης, 
11. Την υπ’ αριθµ. 602/16 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 

και διετέθη η απαιτούµενη γι΄ αυτήν πίστωση, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αριθµ. 
77/2016 µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και εγκρίθηκε η 
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την κατωτέρω προµήθεια, 

 
 

προκηρύσσει 
 
συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων, για 
την κάλυψη των αναγκών των αυτοκινήτων της ∆/σης Καθαριότητας του ενιαίου ∆ήµου Κηφισιάς 
(∆ηµοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθµ. 
77/2016 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας θα 
πραγµατοποιηθεί µετά από συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. Ο 
διαγωνισµός θα διεξαχθεί από το Τµήµα Προµηθειών Υλικών Εξοπλισµού Υπηρεσιών και Αποθηκών του 
∆ήµου Κηφισιάς.  

16PROC005304102 2016-10-27



 3 

 
Η προµήθεια θα διενεργηθεί, σύµφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α΄), µε τους 
ακόλουθους όρους: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο – Συµβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η παρούσα διακήρυξη 
β) Η υπ’ αριθµ. 77/2016 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, µε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές 
και ενδεικτικό προϋπολογισµό  

γ) Η προσφορά του µειοδότη (τεχνική και οικονοµική) 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο – Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση προµήθειας  
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των εβδοµήντα τριών 
χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (73.569,20 €) (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 24%), θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ∆ήµου και θα καλυφθεί από την εγγεγραµµένη στον 
προϋπολογισµό του έτους 2016, πίστωση ποσού 23.800,00€ υπό Κ.Α. 20.6672.02 µε τίτλο «Προµήθεια 
ελαστικών αυτοκινήτων», και ποσό 49.769,20€ που θα βαρύνει τον υπό έγκριση προϋπολογισµό του 
έτους 2017 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων», ως συνεχιζόµενη δαπάνη.  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο – Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Κηφισιάς (οδός ∆ιονύσου 24 & Μυρσίνης 2), ενώπιον της 
αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, την  9η Νοεµβρίου 2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. (ώρα 
λήξης παραλαβής προσφορών). Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα είναι αυτή που συστάθηκε µε την υπ’ 
αριθµ 602/16 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κηφισιάς. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο – Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων – Κανόνες δηµοσιότητας της διακήρυξης  
Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης στο Τµήµα 
Προµηθειών του ∆ήµου Κηφισιάς (τηλ. 213.2007.105-7-8), όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα της διαύγειας 
https://diavgeia.gov.gr/ 
Το πλήρες κείµενο της καθώς και η σχετική µε αρ. 77/2016 µελέτη της Τ.Υ.  
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.kifissia.gr 
και στο πρόγραµµα ΚΗΜ∆ΗΣ https://promitheus.gov.gr . 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο – Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής την 9η  Νοεµβρίου του έτους 
2016.και ώρα από 10.00 π.µ. έως 10.30 π.µ. (στο ∆ηµαρχείο Κηφισιάς – δ/νση ∆ιονύσου 24 & 
Μυρσίνης 2, Κηφισιά – Ισόγειο – Αίθουσα Συνεδριάσεων Σ. Βόλκος ). 
Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδροµικά ή δι’ άλλου τρόπου µέχρι και την προηγούµενη του διαγωνισµού 
εργάσιµη ηµέρα (προς το Τµήµα Προµηθειών Υλικών Εξοπλισµού Υπηρεσιών και Αποθήκης Υλικών του 
∆ήµου Κηφισιάς, µε την ένδειξη: «υπόψη αρµοδίας του διαγωνισµού Επιτροπής»). 
Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο – ∆εκτοί στον διαγωνισµό  
6.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα αναγνωρισµένα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι 

ενώσεις προµηθευτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν4412/16 οι οποίοι νόµιµα 
λειτουργούν.  

 
6.2 Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία εταιρεία, ή ένωση 

προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, 
εταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι 
προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα 
συµµετάσχει στον διαγωνισµό. 

 
6.3 Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου, 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο – Σύνταξη και υποβολή προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε κλειστό φάκελο καλά σφραγισµένο (άρθρα 95 & 96 του Ν4412/16) 
τον οποίο αναγράφεται ευκρινώς, 
α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα, 
β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής µε τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό 

:«Προς: το ∆ΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ », 

γ) ο πλήρης τίτλος του αντικείµενου της προµήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», 
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δ) η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών  
ε) η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
στ) τα πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ .- ΤΗΛ - ΦΑΞ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ - ΑΦΜ - ∆ΟΥ ). 
 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν µέσα στον (εξωτερικό) φάκελο της προσφοράς : 
 

1) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» όπως 
εµφανίζονται στο άρθρο 8.1 και 8.2 της παρούσας  

 
2) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» που πρέπει να 

περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στην υπ΄ αρ. 77/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Στα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς, εκτός από την περιγραφή των χαρακτηριστικών κάθε υλικού, θα 
περιλαµβάνονται και όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ.π. που 
τεκµαίρουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας. Με ποινή αποκλεισµού στο φάκελο της 
Τεχνικής Προσφορά θα περιέχονται τα αναφερόµενα στην παράγραφο 8.3 της παρούσης 

 
3) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» , που θα 

περιλαµβάνει α) την προσφερόµενη τιµή µονάδος για κάθε ένα διαφορετικό είδος (χωρίς Φ.Π.Α.), 
β) τη δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) που προκύπτει µε βάση τις ποσότητες του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της µελέτης, γ) το ποσοστό Φ.Π.Α. και δ) τη συνολική δαπάνη (µε 
Φ.Π.Α.).Μπορεί να χρησιµοποιηθεί το συνηµµένο στην παρούσα τιµολόγιο προσφοράς.  

 
ΑΡΘΡΟ 8ο – Προσόντα και ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
 
Οι συµµετέχοντες οφείλουν γενικά να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια, την 
φερεγγυότητά τους, την επαγγελµατική τους αξιοπιστία και τις τεχνικές τους δυνατότητες.(΄Αρθρα 
74,75,79,80,82,83 του Ν4412/16) 
 
8.1 Ειδικότερα, κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει επί 

ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής: 
 
(1) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του, κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

(2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή αντίστοιχου εγγράφου που εκδίδει άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε.  
(3) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριµένο 

επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, 
που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

(4) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι δε συντρέχουν λόγοι σύγκρουσης συµφερόντων σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν 4412/16. 

(5) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 73 του 
Ν4412/16 η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1 στην παρούσα.  

(6) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και των 
σχετικών µε αυτή τεχνικών προδιαγραφών, διατάξεων και νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα ή ποιους όρους δεν αποδέχεται. Η τελευταία αυτή δήλωση (µη αποδοχής όρου ή όρων) 
δεν δεσµεύει σε τίποτε την αναθέτουσα αρχή και επιπλέον, ότι η επίδοση προσφοράς από το 
διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς 
του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης. 

(7) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο ελάχιστος χρόνος της 
ισχύος της οποίας ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες.  

 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής των υποπαραγράφων 1,2,3, της παραγράφου 8.1 του άρθρου 8 
δύναται να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986(Α75) (άρθρο 79 του 
Ν4412/16) του συµµετέχοντος ως προκαταρκτική απόδειξη ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια 
συµµετοχής (άρθρο 75 του Ν4412/16 ) και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του σύµφωνα µε 
τα άρθρα 73 και 74 του Ν4412/16.  
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητεί από τους προσφέροντες υποψηφίους σε 
οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα 
δικαιολογητικά όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
8.2 Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν, επί ποινή 

αποκλεισµού και τα ακόλουθα: 
 
(8)  (Εφόσον ο συµµετέχων δεν παράγει ο ίδιος µερικά ή ολικά τα προσφερόµενα υλικά) Υπεύθυνη 

δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου παραγωγής στην οποία θα δηλώνει ότι, σε περίπτωση 
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κατακύρωσης της προµήθειας στον διαγωνιζόµενο προµηθευτή, αποδέχεται την εκτέλεση της 
συγκεκριµένης προµήθειας, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

(9) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προσφορά του δεν έχει καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
υπ’ αριθµ. 77/2016 µελέτης ή σε περίπτωση που υπάρχουν µικρές αποκλίσεις να αναφέρει ακριβώς 
ποιες είναι αυτές, ώστε να αξιολογηθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

(10) Υπεύθυνη ∆ήλωση για τη χώρα προέλευσης και παραγωγής των ειδών και για τον τόπο 
εγκατάστασης του εργοστάσιου παραγωγής. 

(11)  Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προς προµήθεια είδη είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες Εθνικές και 
Κοινοτικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
 8.3 Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιλαµβάνονται τα εξής: 
  

1.  Αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές όπου θα αναφέρονται οι ακριβείς τύποι 
ελαστικών και το εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών και όπου θα σαφώς 
συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και τοποθέτησης των νέων ελαστικών.   

2. Τεχνική περιγραφή των ελαστικών που προσφέρονται, prospectus (τεχνικά εγχειρίδια – 
πίνακες του κατασκευαστή), σχέδια, φωτογραφίες, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί 
να υποβοηθήσει την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών. Τα κατατιθέµενα 
τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή, η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική θα πρέπει 
να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις προσφορές. 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα προσφερόµενα ελαστικά καλύπτουν τις απαιτήσεις 1 έως 7 των 
Γενικών Τεχνικών Χαρακτηριστικών της Παραγράφου Α του Τεύχους των ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ της παρούσας µελέτης 

4. ∆ήλωση του κατασκευαστή ότι τα ελαστικά είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε το σύστηµα 
ECE Regulation 54. 

5. Βεβαίωση της ΕCOELASTIKA AE ότι ο προσφέρων συµµετέχει σύµφωνα µε το Π∆ 109/2004 
σε συλλογικό σύστηµα για τα ελαστικά 

6. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001 του κατασκευαστή των 
ελαστικών από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης σε ισχύ 

7. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του προµηθευτή των ελαστικών από 
αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης σε ισχύ 

8. Θα πρέπει ο κατασκευαστής των ελαστικών 315/80 R 22.5 µπροστινά και οπίσθια να είναι 
τουλάχιστον αντεπιστέλλον µέλος του E.T.R.T.O. Το παραπάνω θα βεβαιώνεται από τον ίδιο 
οργανισµό. 

9. Ε-mark πιστοποιητικό του κατασκευαστή για κάθε προσφερόµενο τύπο ελαστικού 
10.  Υπεύθυνη ∆ήλωση του προµηθευτή ότι θα παρέχει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των 

ελαστικών τουλάχιστον για ένα (1) έτος ή 50.000 Km και ότι δεσµεύεται για την άµεση 
αντικατάσταση των ελαττωµατικών ελαστικών αν απαιτηθεί.   . 

11. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών δεν θα ξεπερνά τις δέκα (10) 
ηµέρες από την επόµενη της παραγγελίας 

12. Αντίγραφο της Άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. 
13. Αντίγραφο Άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος κινητού συνεργείου. 
14. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού του κινητού συνεργείου και φωτογραφίες εσωτερικά και 

εξωτερικά 
15. Αντίγραφο της Άδειας οδήγησης του οδηγού του κινητού συνεργείου, κατάλληλη για την 

κατηγορία του οχήµατος του κινητού συνεργείου (επαγγελµατικό δίπλωµα). 
16. Αντίγραφο της Κατάστασης προσωπικού θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας, στην 

οποία να φαίνονται οι ειδικότητες µε τις οποίες έχουν προσληφθεί οι υπάλληλοι, προκειµένου 
να διαπιστωθεί η ύπαρξη τουλάχιστον ενός τεχνίτη βουλκανιζατέρ, ενός βοηθού και ενός 
οδηγού. Ο τεχνίτης και ο οδηγός θα πρέπει να είναι ξεχωριστά άτοµα. 

17. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν διαθέτει  δικό του κινητό συνεργείο θα πρέπει να 
κατατεθούν και για το συνεργαζόµενο συνεργείο τα παραπάνω αναφερόµενα  δικαιολογητικά 
12 έως 16 και 

18. Υπεύθυνη ∆ήλωση συνεργασίας υπογεγραµµένη από τον υποψήφιο ανάδοχο και από τον 
υπεύθυνο του συνεργαζόµενου συνεργείου, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα είναι στην 
διάθεση του Υποψηφίου Αναδόχου κατά το διάστηµα συνεργασίας. 

 
Όπου απαιτούνται Υπεύθυνες ∆ηλώσεις πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο – Γενικές προδιαγραφές προσφορών 
• ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων ή µέρος 

των προµηθευοµένων ειδών. Γι’ αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη και 
στις ποσότητες που ορίζονται από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό.  
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• Εφόσον τα έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά της προσφοράς δεν είναι πλήρη, η προσφορά 
θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να 
ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά. 

• Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις, αλλά 
πρέπει να είναι καθαρογραµµένες και µονογραµµένες από τον προσφέροντα. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση 
του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

• Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συµµετοχή στο διαγωνισµό πρέπει να είναι 
στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα και επικυρωµένα επίσηµα, 
εκτός από τα επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. 

• Σύµφωνα µε τον Ν. 4250/2014, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων 
εγγράφων. Ειδικότερα, για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες ή τους φορείς του 
∆ηµοσίου που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, οι ενδιαφερόµενοι αρκεί 
να προσκοµίσουν ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων 
τους. Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της παρ. 
2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 

• Προκειµένου για ενώσεις προµηθευτών, η προσφορά θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους προµηθευτές της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική 
πράξη.  

 
ΑΡΘΡΟ 10ο – Τιµές προσφορών – Προδιαγραφές οικονοµικών προσφορών – Επιβαρύνσεις 
µειοδοτών (φόροι – τέλη – κρατήσεις)  
1. Γενικά, οι προσφερόµενες τιµές θα είναι σε ευρώ(€). Προσφορά σε άλλο νόµισµα ή µε ρήτρα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
2. Η τιµή κάθε προϊόντος θα δίδεται ανά µονάδα, σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό και µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα συγκρίσιµη. 
3. Η προσφερόµενη τιµή µονάδος θα είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
4. Οικονοµική προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
5. Οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισµού, θα 

απορρίπτονται ως ασύµφορες. 
6. Στην προσφερόµενη τιµή, περιλαµβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά και 

παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Περιλαµβάνονται 
επίσης τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου, το όφελός του, καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες 
κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο – Χρόνος ισχύος των προσφορών ( Αρθρο 97 Ν4412/16)  
Η ισχύς των προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δώδεκα 
µηνών (12) από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να 
παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το φορέα, πριν από την λήξη της. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο – Παραλαβή – Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών (µε κριτήριο τη 
χαµηλότερη τιµή) και ανακοίνωση τιµών – Ανακήρυξη µειοδότη  
Σύµφωνα µε τα άρθρα 90, 91, 100 και 102 τουΝ. 4412/16. 
 
1. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους 

καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την παρούσα διακήρυξη όρους και ο οποίος θα 
προσφέρει τη χαµηλότερη συνολικά τιµή. 

2. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς προσφερόµενη τιµή και είναι 
σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε αυτή την περίπτωση, ο 
ανάδοχος επιλέγεται µε κλήρωση παρουσία των διαγωνιζοµένων που υπέβαλλαν τις ισότιµες 
προσφορές. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο – Ενστάσεις κατά της διακήρυξης και προ της υπογραφής της σύµβασης 
Σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν4412/16. 
 
ΆΡΘΡΟ 14ο – Έγκριση Αποτελέσµατος / Ανακοίνωση κατακύρωσης / Υπογραφή σύµβασης 
Α. Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 103, 

104 και 105 του Ν4416. 
Β. Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µπορεί να προτείνει κατακύρωση της παρούσας σύµβασης 

για ολόκληρη ή και µεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό έως και 30% και εντός του 
προϋπολογισµού της µε αρ. 77/16 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

Γ. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, µε την οποία 
καλείται εντός είκοσι ηµερών (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της να προσέλθει στο 
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∆ήµο Κηφισιάς για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 15ο – Σύµβαση – (΄Αρθρα 129-130-202 του Ν4412/16) 
 
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Κατά την 
σύνταξη και εφαρµογή της, εφαρµόζονται α) οι διατάξεις του 4412/16 β) οι όροι της παρούσας ∆ιακήρυξης, 
τα τεύχη που τη συνοδεύουν, η προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο και 
συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 του Ν4412/16). 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης, διενεργείται από την καθ’ ύλην αρµόδια 
υπηρεσία. Η σύµβαση υπογράφεται, για το ∆ήµο Κηφισιάς, από το ∆ήµαρχο. 
Το αντικείµενο της σύµβασης παραµένει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεση της. Η σύµβαση τροποποιείται 
µόνο όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και δύο 
συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµοδίων οργάνων αξιολόγησης (άρθρα 132 & 201 
του Ν4412/16). 
Η σύµβαση θεωρείται ολοκληρωµένη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν4412/16  
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι πέντε (5) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της.  
 
ΆΡΘΡΟ 16ο – Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 )  
Α. Κάθε προµηθευτής στον οποίο θα γίνει κατακύρωση της εν λόγω προµήθειας, υποχρεούται προ ή κατά 

την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκάστοτε συµβατικής αξίας (χωρίς τον Φ.Π.Α.),  

Β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον επτά (7) µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης (2 µήνες πλέον της λήξης της σύµβασης)  

 
ΑΡΘΡΟ 17ο – Συµφωνία µε προδιαγραφές – Υποχρεώσεις αναδόχου 
 
Α. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προς προµήθεια υλικά θα είναι 

αρίστης ποιότητας, εγκεκριµένα από τον κατασκευαστή και απολύτως κατάλληλα για την χρήση που 
προορίζονται, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. 77/2016 
µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
Β. Κάθε ανάδοχος προµηθευτής: 

• υποχρεούται να φροντίσει και επιβαρύνεται µε τα έξοδα προετοιµασίας, µεταφοράς, 
φορτοεκφόρτωσης και παράδοσης των υλικών που θα προµηθεύσει, στα σηµεία παράδοσης που 
θα υποδείξει η αρµόδια υπηρεσία. 

• καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά µε την εκτέλεση της προµήθειας. 

• υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή 
ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού του ή τρίτων και για την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία 
της εκτέλεσης της προµήθειας εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. 

• θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως 
προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο –Χρόνος & Τόπος παράδοσης υλικών / Παραλαβή υλικών (΄Αρθρα 206,207,208, 
209,211,214) 
1. Η παράδοση/παραλαβή των προς προµήθεια οικοδοµικών υλικών θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε 

τις ανάγκες του ∆ήµου και κατόπιν παραγγελιών της αρµόδιας Υπηρεσίας, µε καταληκτική ηµεροµηνία 
πέντε (5) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει, χωρίς 
καθυστέρηση, να εφοδιάζει το ∆ήµο µε την παραγγελθείσα ποσότητα. Ο χρόνος παράδοσης των 
υλικών θα είναι άµεσος µέχρι δέκα (10) ηµέρες από την επόµενη της εκάστοτε παραγγελίας. 

2. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται κάθε φορά µε φροντίδα, παρουσία, έξοδα και µεταφορικό µέσο 
του προµηθευτή, στον χώρο ή/και στα σηµεία που θα ορίσει η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. 

3. Ο ανάδοχος προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί την αρµόδια υπηρεσία και την Επιτροπή 
Παραλαβής για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

4. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρµόδια Επιτροπή παραλαβής, και θα πραγµατοποιηθεί µέσα 
στον καθοριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο και µετά από την διενέργεια ποιοτικού ελέγχου, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 206 και 208 και 209 του Ν4412/16. 

5. Εάν κατά την παραλαβή ή χρήση των προς προµήθεια υλικών, διαπιστωθεί ότι αυτά παρουσιάζουν 
απόκλιση από τις συµβατικές προδιαγραφές, ή εµφανίζουν ποιοτικά ελαττώµατα, η επιτροπή 
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παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαµβανοµένων ειδών και την άµεση 
αντικατάσταση τους. Ο Ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές 
ή/και να αντικαταστήσει πλήρως τα ελαττωµατικά είδη σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 
207 & 213 Ν4412/16).  

6. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας από διαπιστευµένα εργαστήρια για 
τα υλικά που παραδίδονται, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. (άρθρο 214 Ν. 4412/16). Ο έλεγχος που 
µπορεί να ζητηθεί θα είναι µε επιβάρυνση του προµηθευτή. Σε περίπτωση που κάποια από τις 
παραδιδόµενες ποσότητες δεν πληροί τις προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και 
επιβάλλεται η αντικατάστασή της.  

 
ΑΡΘΡΟ 19ο Πληµµελής Εκτέλεση /Εκπτωση αναδόχου /Κυρώσεις (΄Αρθρα 105,203,207,213) 
 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και 
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:  

       α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 
       β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, 
οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 
περίπτωση. 
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 
συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74. 
 

2. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209, επιβάλλεται 
πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Το 
παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της 
καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του 
αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται 
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για 
το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε 
παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του προµηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης 
αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, 
εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών 
φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

 
3. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, 

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 προµηθευτής 
θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Αν ο 
προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την 
προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην 
περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 
αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της 
νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, 
που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την εκπνοή της, µε 
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε 
ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία 
αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα 
ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά 
τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 
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γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των 
υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ο 
προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της 
ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο – Τρόπος πληρωµής – απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του αναδόχου. 
Καθόσον η παράδοση των υλικών θα είναι τµηµατική, η πληρωµή της αξίας τους θα γίνεται επίσης 
τµηµατικά µε χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής, όπως ορίζεται στο άρθρο 200 του Ν4412/16.  
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής θα ελέγχονται από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία. 
Τυχόν διαφορές που µπορεί να προκύψουν µετά από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µεταξύ 
∆ήµου και προµηθευτή θα επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16 και της εκάστοτε 
ισχύουσας νοµοθεσίας . 
 
ΆΡΘΡΟ 21ο – Φόροι / Τέλη / Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο Κηφισιάς.  
 
ΑΡΘΡΟ 22ο – ∆ιαφορές διακήρυξης – νόµων 
Για ότι δεν προβλέφθηκε στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν4412/16 στο σύνολό τους .  
 
ΑΡΘΡΟ 23ο – Λοιποί Όροι 
• Αναπόσπαστο µέρος της παρούσης αποτελούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθµ. 77/2016 

µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας. 
• Ο ∆ήµος Κηφισιάς δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των 
ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου. Οι ποσότητες ανά 
κατηγορία ειδών, είναι επίσης ενδεικτικές και δύναται να τροποποιηθούν χωρίς να µεταβληθεί το 
συνολικό ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 

• Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον παρόντα διαγωνισµό οποτεδήποτε κρίνει και σε 
οποιοδήποτε στάδιο, αζηµίως δι’ αυτόν άρθρο 106 του Ν 4412/16. 

 
 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ 
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     Παράρτηµα 1  
 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
 

ΠΡΟΣ
(1): ∆ΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο 
Πατέρα:  

 

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός
: 

 Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax):  

∆/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείο
υ 
(Εmail):  

 
 
 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 περί αποκλεισµού οικονοµικών 
φορέων από τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων ήτοι,  
 
 
1) δεν έχει εκδοθεί εις βάρος εµού, της εταιρείας µου ή µέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου αυτής που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους : 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονοµικού φορέα,  
 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το 
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ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  
 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
 2 ) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας ή επικουρικής ),  
 
3) δεν έχω αθετήσει ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, του 
Ν4412/16   
4) η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της 
δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,  
5) η εταιρεία, δεν έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού,  
6) δεν εµπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24,   
 

 (4) 
 
 

Ηµεροµηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η ∆ηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος 
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται 
από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 
 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77 / 2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  

 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
 

Αυτή η µελέτη συντάσσεται για τις δαπάνες προµήθειας τεσσάρων ειδών ελαστικών αυτοκινήτων και 

την τοποθέτηση τους, για την κάλυψη των αναγκών των βαρέων οχηµάτων που ανήκουν σε διάφορες υπηρεσίες 

του ενιαίου ∆ήµου Κηφισιάς (∆ηµοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης) 

 Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων 

εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (73.569,20 €) (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) και θα καλυφθεί ποσό 

είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (23.800,00€) υπό Κ.Α. 20.6672.02 µε τίτλο «Προµήθεια 

ελαστικών αυτοκινήτων», από τον προυπολογισµό του έτους 2016, και ποσό (49.769,20€) σαράντα 

εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών , θα βαρύνει τον υπό έγκριση 

προϋπολογισµό του έτους 2017 Κ.Α. 20.6672.02 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων».  

Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε τη διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

µόνο βάσει τιµής.  

 

 

 

 

 

 

 

 Κηφισιά,   22/9 /2016 
Η συντάξασα 

 
 
 

∆. ∆ηµάκα  
 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
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ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:77/2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

CPV: 34352000-9 (Ελαστικά επίσωτρα βαρέας 
χρήσεως) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προµήθεια και τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών 
αυτοκινήτων βαρέας χρήσεως, για την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης Καθαριότητας του ενιαίου ∆ήµου Κηφισιάς 
(∆ηµοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης) 
 
Ισχύουσα νοµοθεσία  
Τα προς προµήθεια ελαστικά πρέπει να συµµορφώνονται µε τις παρακάτω κοινοτικές οδηγίες και εθνική νοµοθεσία 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

• Η  Κοιν. Οδηγία 89/459/16-07-1989 «Για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε το 
βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισµένων κατηγοριών οχηµάτων µε κινητήρα και των 
ρυµουλκούµενων τους»  

• Τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης 21682/91(ΦΕΚ Β’ 955) «Καθορισµός ελαχίστου βάθους αυλακώσεων 
ελαστικών ορισµένων κατηγοριών αυτοκινήτων» 

• Η οδηγία  92/23/31-03-92 του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τα ελαστικά των οχηµάτων µε 
κινητήρα και των ρυµουλκουµένων και την εγκατάσταση τους σ’ αυτά όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 
2005/11/ΕΟΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

• Την αριθµ. 29871/2622/24.8.92 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 589/Β/1992) που ενσωµατώνει την παραπάνω 
οδηγία  όπως τροποποιήθηκε µε τις  υπ. αριθµ. 47102/2138/2002 (φεκ 1410 β’/2002) και 11627/925/05 
(φεκ 1081 β’2005) ΚΥΑ 

• Η Υπουργική Απόφαση. Υ.Α. 32496/1558/2003 (ΦΕΚ 847/Β/2003) «Για τον καθορισµό ελάχιστου βάθους 
αυλακώσεων των ελαστικών ορισµένων κατηγοριών αυτοκινήτων».    

• Ο Κανονισµός (ΕΚ) µε αριθµ. 1222/2009 του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη σήµανση των 
ελαστικών επισώτρων αναφορικά µε την εξοικονόµηση καυσίµου και άλλες ουσιώδεις παραµέτρους   

• Η  Κ.Υ.Α. µε αριθµ. 131218/17-12-15 (φεκ 2574 β’ 2015) που ενσωµατώνει των παραπάνω κανονισµό 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  
Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Τα προς προµήθεια ελαστικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού: 
1. Να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τον παραπάνω κοινοτικό κανονισµό και την ισχύουσα Ελληνική 

νοµοθεσία. Οι προδιαγραφές κατασκευής των προς προµήθεια ελαστικών θα είναι σύµφωνες µε τους 
κανονισµούς του διεθνούς οργανισµού ETRTO  (Ευρωπαϊκός Τεχνικός Οργανισµός Ελαστικών και  Ζαντών)  ,  

2. Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών θα είναι από πρωτογενές µίγµα φυσικού και συνθετικού ελαστικού (όχι 
από αναγόµωση) κατάλληλο για τις κλιµατολογικές συνθήκες της Ελλάδας.   

3. Να είναι καινούργια και αχρησιµοποίητα, άριστης ποιότητας, πρώτης διαλογής  
4. Να είναι κατασκευής εντός τελευταίου εξαµήνου από την ηµεροµηνία παράδοσής τους.  
5. Να προέρχονται από αναγνωρισµένο και εύφηµο κατασκευαστικό οίκο, µε ευρεία κυκλοφορία στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό 
6. Να µην παρουσιάζουν κατασκευαστικές ατέλειες και εργοστασιακά ελαττώµατα 
7. Να µην παρουσιάζουν σηµάδια φθοράς κατά την παράδοσή τους 
 
Β.  ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
 
1. Ελαστικό 385/65 R 22.5 Μπροστινό σε άξονα µε κίνηση 
Ελαστικό διάστασης 385/65 R 22.5 κατάλληλο για τοποθέτηση σε µπροστινό άξονα µε κίνηση, µε δείκτη φορτίου 
160/158, σύµβολο ταχύτητας Κ/L, D ή καλύτερο στο βρεγµένο, C ή καλύτερο στην οικονοµία καυσίµου και όχι 
περισσότερο από 73 db θορύβου. 
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2. Ελαστικό 385/65 R 22.5 Οπίσθιο σε άξονα συρόµενο (trailer), Ηµιτρακτερωτό    
Ελαστικό διάστασης 385/65 R 22.5  κατάλληλο για τοποθέτηση σε άξονα µε TRAILER,  µε δείκτη φορτίου 160, 
σύµβολο ταχύτητας J, D ή καλύτερο στο βρεγµένο, B ή καλύτερο στην οικονοµία καυσίµου και όχι περισσότερο από 
73 db θορύβου. Ειδικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα είναι τεσσάρων εποχών και ηµιτετρακτερωτά  δηλαδή να 
φέρουν  τα χαρακτηριστικά  ON/OFF και M+S 
3. Ελαστικό 315/80 R 22.5 Μπροστινό  σε άξονα τιµονιού 
Ελαστικό διάστασης 315/80 R 22.5 κατάλληλο για τοποθέτηση σε άξονα τιµονιού, µε δείκτη φορτίου 156/150, 
σύµβολο ταχύτητας L, B ή καλύτερο στο βρεγµένο, B ή καλύτερο στην οικονοµία καυσίµου και όχι περισσότερο από 
73 db θορύβου. 
4. Ελαστικό 315/80 R 22.5 Οπίσθιο σε άξονα διαφορικού 
Ελαστικό διάστασης 315/80 R 22.5 κατάλληλο για τοποθέτηση σε άξονα διαφορικού,   µε δείκτη φορτίου 156/150, 
σύµβολο ταχύτητας L, D ή καλύτερο στο βρεγµένο, B ή καλύτερο στην οικονοµία καυσίµου και όχι περισσότερο από 
77 db θορύβου. Ειδικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα είναι τεσσάρων εποχών και ηµιτετρακτερωτά  δηλαδή να 
φέρουν  τα χαρακτηριστικά  ON/OFF και M+S 
 

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

1.  Ο προµηθευτής  θα πρέπει να διαθέτει νόµιµη και σε ισχύ άδεια λειτουργίας του συνεργείου  
2. Λόγω του ότι η µελέτη θα προβλέπει τόσο την προµήθεια, τη µεταφορά και την τοποθέτηση των ελαστικών στους 

χώρους στάθµευσης των αυτοκινήτων του ∆ήµου µας (∆ηµοτικό Αυτοκινητοστάσιο, Πολιτική προστασία & 
Μεταφόρτωση) καθώς και όπου αλλού τους υποδειχτεί, οι συµµετέχοντες µε ποινή αποκλεισµού   θα πρέπει να 
διαθέτουν  νόµιµο κινητό συνεργείο δικό του ή σε συνεργασία µε άλλο οικονοµικό φορέα 

3. Τα ελαστικά θα διαθέτουν ετικέτα σήµανσης µε πληροφορίες αποδοτικότητας καυσίµου, φρενάρισµα σε βρεγµένο,  
θόρυβο, κλπ. σύµφωνα µε την  Κ.Υ.Α. µε αριθµ. 131218/17-12-15 (φεκ 2574 β’ 2015. Το παραπάνω θα 
αποδεικνύεται από το Τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή. 

4. Τα ελαστικά θα είναι τύπου Radial “R” και να επιτρέπεται η κυκλοφορία τους στην Ε.Ε. Να φέρουν το σύµβολο Ε. 
Το παραπάνω θα αποδεικνύεται µε το Ε-mark  πιστοποιητικό του κατασκευαστή  

5. Θα πρέπει ο κατασκευαστής των προσφερόµενων προϊόντων να είναι τουλάχιστον αντεπιστέλλον µέλος του 
E.T.R.T.O. Το παραπάνω θα βεβαιώνεται από τον ίδιο οργανισµό  και αφορά τους κατασκευαστές των ελαστικών 
315/80 R 22.5 µπροστινά και οπίσθια και µόνο 

6. Τα ελαστικά να είναι σύµφωνα µε το σύστηµα ECE Regulation 54. Το παραπάνω θα αποδεικνύεται  από   
δήλωση του κατασκευαστή 

7. Θα πρέπει ο κατασκευαστής των ελαστικών να διαθέτει, σε ισχύ, Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας  ISO 
9001 και ISO 14001 από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης    

8. Θα πρέπει ο προµηθευτής  των ελαστικών να διαθέτει, σε ισχύ, Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO  9001 
από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης    

9.  Σύµφωνα µε το Π∆ 109/2004 οι εταιρίες εισαγωγής ελαστικών είναι υπόχρεοι συµµετοχής σε συλλογικό σύστηµα 
για τα ελαστικά νέα ή/και µεταχειρισµένα (αναγοµωµένα και µη) που εισάγουν και πωλούν στην ελληνική αγορά. 
Το παραπάνω θα αποδεικνύεται για τον προσφέροντα  µε βεβαίωση της ΕCOΕLASTIKA AE   

10. Ο προµηθευτής θα πρέπει να δηλώσει ότι θα παρέχει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των ελαστικών  τουλάχιστον 
για ένα (1) έτος ή 50.000 Km και ότι δεσµεύεται για την   άµεση  αντικατάσταση  των ελαττωµατικών ελαστικών αν 
απαιτηθεί.   . 

  
∆. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ο προµηθευτής µε ποινή αποκλεισµού πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω στο φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς 

1. Αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές όπου θα αναφέρονται  οι ακριβείς τύποι ελαστικών και το 
εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών και όπου θα σαφώς συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και 
τοποθέτησης των νέων ελαστικών.   

2. Τεχνική περιγραφή των ελαστικών που προσφέρονται, prospectus (τεχνικά εγχειρίδια – πίνακες του 
κατασκευαστή), σχέδια, φωτογραφίες, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να υποβοηθήσει την αρµόδια 
επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών. Τα κατατιθέµενα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή, η παρουσία των 
οποίων είναι υποχρεωτική  θα πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στις προσφορές. 

3.   Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι  τα προσφερόµενα ελαστικά καλύπτουν τις απαιτήσεις 1 έως 7 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ της Παραγράφου Α του παρόντος (Τεύχος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ)   

4. ∆ήλωση του κατασκευαστή ότι τα ελαστικά είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε το σύστηµα ECE Regulation 54. 
5. Βεβαίωση της ΕCOΕLASTIKA AE ότι ο προσφέρων συµµετέχει σύµφωνα µε το Π∆ 109/2004 σε συλλογικό 

σύστηµα για τα ελαστικά 
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6. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001 του κατασκευαστή των ελαστικών από 
αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης σε ισχύ 

7. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001 του προµηθευτή των ελαστικών από αναγνωρισµένο φορέα 
πιστοποίησης σε ισχύ 

8. Θα πρέπει ο κατασκευαστής των ελαστικών 315/80 R 22.5 µπροστινά και οπίσθια να είναι τουλάχιστον 
αντεπιστέλλον µέλος του E.T.R.T.O. Το παραπάνω θα βεβαιώνεται από τον ίδιο οργανισµό. 

9. Ε-mark  πιστοποιητικό του κατασκευαστή για κάθε προσφερόµενο τύπο ελαστικού 
10.  ∆ήλωση  του προµηθευτή ότι θα παρέχει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των ελαστικών τουλάχιστον για ένα (1) 

έτος ή 50.000 Km και ότι δεσµεύεται για την άµεση αντικατάσταση των ελαττωµατικών ελαστικών αν απαιτηθεί.  
11. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών δεν θα ξεπερνά τις δέκα (10) ηµέρες από την 

επόµενη της παραγγελίας 
12. Αντίγραφο της Άδειας λειτουργίας της επιχείρησης 
13. Αντίγραφο Άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος κινητού συνεργείου 
14. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού του κινητού συνεργείου και φωτογραφίες  εσωτερικά και εξωτερικά 
15. Αντίγραφο της Άδειας οδήγησης του οδηγού του κινητού συνεργείου, κατάλληλη για την κατηγορία του οχήµατος 

του κινητού συνεργείου (επαγγελµατικό δίπλωµα). 
16. Αντίγραφο της Κατάστασης προσωπικού θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας, στην οποία να φαίνονται 

οι ειδικότητες µε τις οποίες έχουν προσληφθεί οι υπάλληλοι, προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη τουλάχιστον 
ενός τεχνίτη βουλκανιζατέρ, ενός βοηθού και ενός οδηγού. Ο τεχνίτης και ο οδηγός θα πρέπει να είναι ξεχωριστά 
άτοµα. 

17. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν διαθέτει δικό του κινητό συνεργείο θα πρέπει να κατατεθούν και για το 
συνεργαζόµενο συνεργείο τα παραπάνω αναφερόµενα δικαιολογητικά 12 έως 16 και 

18. Υπεύθυνη ∆ήλωση  συνεργασίας υπογεγραµµένη από τον υποψήφιο ανάδοχο και από τον υπεύθυνο του 
συνεργαζόµενου συνεργείου, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα είναι στην διάθεση του Υποψηφίου Αναδόχου 
κατά το διάστηµα συνεργασίας.   

 .  
 
 
 
 
 
 
 

Κηφισιά, 22/9/2016 
 

Η συντάξασα 
 
 
 

∆ήµητρα ∆ΗΜΑΚΑ 
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός 

Κηφισιά, 22/9/2016 
 

Ελέγχθη κε 
Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού & Μελετών 

 
 

Γεώργιος ΧΑΪ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Πολιτικός  Μηχανικός 

Κηφισιά, 22/9/2016 
 

Θεωρήθηκε 
H Προϊσταµένη της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών / Β’ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 
 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77 / 2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Μον. 
Μετρ. Ποσότητα ΤΙΜΗ 

(Ευρώ) 
∆ΑΠΑΝΗ 
(Ευρώ) 

1 
Ελαστικό 385/65 R 22.5  Μπροστινό σε άξονα  
µε κίνηση τεµ. 10 450,00 4.500,00 

2 
Ελαστικό 385/65 R 22.5  Οπίσθιο σε άξονα 
συρόµενο (TRAILER) (Ηµιτρακτερωτό) τεµ. 41 430,00 17.630,00 

3 
Ελαστικό 315/80 R 22.5  Μπροστινό σε άξονα 
τιµονιού τεµ. 30 400,00 12.000,00 

4 
Ελαστικό 315/80 R 22.5  Οπίσθιο σε άξονα 
διαφορικού τεµ. 60 420,00 25.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 59.330,00 
Φ.Π.Α. 24%   14.239,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 73.569,20 
 
 
 

 
Κηφισιά,    22/9 /2016 

 
 

Η συντάξασα 
 
 
 
 

∆. ∆ηµάκα  
  ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

Κηφισιά,    22/9 /2016 
 

Ελέγχθηκε 
Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού & Μελετών 

 
 

           Γ. Χαϊδόγιαννης 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Κηφισιά,  22/9  /2016 
 

Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

 
Ε. Γιαννιτσοπούλου  

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
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