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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια “Προµήθεια τοποθέτηση  ζυγοστάθµιση και 

βουλκανισµό ελαστικών επισώτρων µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή΄. 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις: 

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

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

2. Το N. 3463/2006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 

2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.  

3. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης 

Μαρτίου 2004, «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για τη  τροποποίηση του Παραρτήµατος ΧΧ της 

οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VΙΙΙ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου περί δηµόσιων συµβάσεων και τον Κανονισµό 2083 /2005 Της 19Ης 

∆εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής 

τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων). 

4. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την 

Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.  

5. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.09.2010)- ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δηµόσιων συµβάσεων -Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 

του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395)και την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335). 

6. Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

(Φ.Ε.Κ. 19/Α)  

7. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 
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8. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –

Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις».  

9. Το Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κ.λπ. (Φ.Ε.Κ. 

43) 

10. Το Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ 

(Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 

11. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-6-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε 

και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009), άρθρο 46 «Πληρωµή 

δαπάνης δηµοσίευσης»  

12. Το ΦΕΚ 1893/11-7-2014 Τεύχος Β «Καθορισµός ηµερησίων και εβδοµαδιαίων 

νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων 

των φορέων του ∆ηµοσίου» 

13. Το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 1393/6-6-2013 Τεύχος Β) «∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού  

περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», άρθρο 

73 «Ρυθµίσεις για τον έλεγχο δηµοσίων συµβάσεων» Του Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα 

στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 

Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»  

14. Το Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

∆ιατάξεις» 

15. Το Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες διατάξεις», (άρθ. 

9, παρ.4β). 

16. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

17. Το  Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση 

∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις. 

18. Τις ισχύουσες διατάξεις του N.4281/2014 (Φ.Ε.Κ 160/τ. Α΄/ 08-08-2014) «Μέτρα 

στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 

Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

19. Τις διατάξεις του άρθρου 37  του Ν.4320/2015 (Φ.Ε.Κ ) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων 

µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 

των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 

 

Β)  

1. Την 533/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου µε την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια της προµήθειας, τοποθέτησης,  ζυγοστάθµισης και βουλκανισµό ελαστικών/ 

επισώτρων 

2. Την 837/2015 απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου µε την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Ανοικτό  Ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια, 

τοποθέτηση ,  ζυγοστάθµιση και βουλκανισµό ελαστικών επισώτρων  συνολικού ποσού 118.701,15 

ευρώ µε το ΦΠΑ . 
 Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β)ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
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Ε) ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ζ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Άρθρο 1ο:  

Αναθέτουσα Αρχή  

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Ηρακλείου.  

Ταχ. ∆ιεύθυνση:  

∆ήµος Ηρακλείου ,∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών,  Τµήµα Προµηθειών  

Αγ. Τίτου 1    Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο                                      

Αρµόδιος υπάλληλος: Τζανιδάκης Βασίλης   

Τηλ. Επικοινωνίας: (+30) 2813409185/186/189 

Fax: (+30) 2810229207 

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.heraklion.gr 

Άρθρο  2ο : 

Τρόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήµατος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 

4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆.60/07. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Η ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ: 

30/12/2015   

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/02/2016 και ώρα 

15:00  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστηµα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 

βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

 

Προθεσµία Παροχής  ∆ιευκρινήσεων 

 

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 

σχετικά µε την Προκήρυξη µέχρι και την όγδοη (8η) ηµέρα πριν από την λήξη της προθεσµίας υποβολής 

των προσφορών. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας δεν γίνεται δεκτή καµία διευκρίνιση όρου 

Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές Απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται σε όλους 

τους ενδιαφεροµένους µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι 
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Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις ή διευκρινίσεις προφορικές της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της παρούσας δίδονται από την αρµόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση 

που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα 

έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της 

ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής 

προµηθευτή σ'  αυτόν (άρθρο 15 παρ. 1 περ. α της Υ.Α 11389/93), αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις 

(3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους 

ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο 

εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει 

δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ.1 περ. α της Υ.Α 11389/93. 

Τα σχετικά ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω 

της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, 

δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο 

ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά 

πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε 

άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν 

εξετάζονται. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηµα για εκπαίδευση µέσω του πεδίου «επικοινωνία» του 

συστήµατος της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ συµπληρώνοντας την επισυναπτόµενη στο 

διαγωνισµό σχετική φόρµα εκπαίδευσης και επισυνάπτοντας την στο αίτηµά τους στο σύστηµα.  Οι 

εκπαιδεύσεις προγραµµατίζονται από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (ΓΓΕ) και γίνονται ανά διαγωνισµό 

στην Αθήνα σε ηµέρα-ώρα-τρόπο που ορίζεται από τη ΓΓΕ ή µέσω skype για τις εταιρείες εκτός 

Αθηνών. Επισηµαίνεται ότι τα αιτήµατα για εκπαίδευση τα διαχειρίζεται η Αναθέτουσα Αρχή. Η ΓΓΕ 

επικοινωνεί µόνο µε τις Αναθέτουσες Αρχές και όχι µε τους οικονοµικούς φορείς 

Οι ενδιαφερόµενοι  πρέπει  να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα ζητούµενα είδη, όπως αυτά 

περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη της µελέτης.   

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε την ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία, µε κριτήριο ανάθεσης της 

σύµβασης εκείνο της χαµηλότερης τιµής.  

 

Άρθρο 3ο  ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

 

1) Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν οικονοµικοί φορείς : 

 α) φυσικά πρόσωπα,  

 β) νοµικά πρόσωπα  

 γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) 

 δ) συνεταιρισµοί 

 ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Η κατάθεση της κοινής προσφοράς στο σύστηµα θα γίνει από τον εκπρόσωπο 

της ένωσης ή της κοινοπραξίας ο οποίος θα πρέπει να έχει εξουσιοδοτηθεί από τα µέλη της ένωσης ή 

της κοινοπραξίας µε συµβολαιογραφική πράξη για τον σκοπό αυτό. 

 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

σχετική διαδικασία εγγραφής: 

 

α. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από το σύνδεσµο 

“Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας”, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
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Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα 

TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και στοιχείων της ∆ιεύθυνσης 

Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆/νσης Κρατικών Προµηθειών. 

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε διαθέτουν 

ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 

ταυτότητας ΦΠΑ (VAT ΙdentificationNumber) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από 

το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 

ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX 

Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις 

υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη 

µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την 

εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

2) Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους τα εξής 

δικαιολογητικά:  

 

α)   Οι Έλληνες πολίτες:  

 

1.   Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης 

χωρίς το ΦΠΑ .   

 2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου , από το οποίο 

να προκύπτει : 

α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ 1 

του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007. (1. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση, ο υποψήφιος 

ή προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην 

αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους. 

 1) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

4) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 
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της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 

2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 

β) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του 

Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή 

γ) Για αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση πιστοποιητικού ποινικού µητρώου είναι: 

- φυσικά πρόσωπα 

- οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε 

- διαχειριστές Ε.Π.Ε 

- Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε 

- σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 

και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, 

που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού . 

Για όποιο από αυτά τα πιστοποιητικά δεν εκδίδεται, να προσκοµιστεί Ένορκη Βεβαίωση του προµηθευτή 

που γίνεται ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συµβολαιογράφου ή Πρόξενου. 

Συγκεκριµένα: 

Για τα φυσικά πρόσωπα : 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι 

δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

Για τα νοµικά πρόσωπα : 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης. 

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους Οργανισµούς Κοινωνικής 

Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς 

προσωπικό. 

5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης(ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο για 

τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να 

προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι 

ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 ∆ιευκρινίζεται ότι το 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, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς. 

6. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι 

ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση), το οποίο 
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χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3, 5 και 6 

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία 

εκδίδεται και το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 

το ειδικό επάγγελµά τους το οποίο αν δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε 

αποκλεισµό του συµµετέχοντος , που θα έχει  εκδοθεί το πολύ έξη ( 6) µήνες πριν από τη διενέργεια του 

διαγωνισµού.  

8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

α) Τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις  τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη και 

η συγγραφή υποχρεώσεων στο άρθρο 12 . 

γ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας ∆ιακήρυξης της προµήθειας και 

συµφωνούν µε αυτούς. 

δ)  Να αναφέρουν  στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που 

προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται προκειµένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.  

ε) Να αναφέρουν  στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά 

καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που 

δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους 

διαγωνισµούς του δηµόσιου και των ο.τ.α., που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

β)   Οι αλλοδαποί:  

1.   Εγγυητική επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης 

χωρίς το ΦΠΑ .    

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσις τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) .  

4.   Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα 

του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους και άδεια εγκαταστάτη 

ανελκυστήρων, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

 

γ)   Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):  

 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) . 

 

δ)   Οι συνεταιρισµοί:   

 

1.   Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό  ίση µε το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης 

χωρίς το ΦΠΑ .    

2.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).  
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ε)   Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

 

1.   Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 

ένωση.  Η κατάθεση της κοινής προσφοράς στο σύστηµα θα γίνει από τον εκπρόσωπο της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας ο οποίος θα πρέπει να έχει εξουσιοδοτηθεί από τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας µε 

συµβολαιογραφική πράξη για τον σκοπό αυτό. 

 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους 

δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συµβολαιογράφο.   

 

3)  ∆εν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό:  

(α) Όσοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. 

του ∆ηµόσιου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισµός τους είναι 

εν ισχύ. 

(β)Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την 

επαγγελµατική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος το 

οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο.  

(γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µες τις παραπάνω 

κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης κατά περίπτωση. 

(δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και (ii) 

τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή υπό ανάλογες συνθήκες. 

(ε) Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του Π∆ 

60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους 

από τους κατωτέρω λόγους:     

(i) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1). 

(ii) ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου 

(ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2). 

(iii) Aπάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48). 

(iv) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK 

του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του Π∆ 60/16.3.2007 

ΦΕΚ64Α).  

(v) Για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους (άρθρο 43 παρ. 2(γ)  του Π.∆. 60/2007). 

 

Άρθρο 4ο .Τόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 

4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) “Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”, στο Π∆ 60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
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2.  Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* 

µε την ένδειξη “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά” και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την 

ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”. 

Σηµ. *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό 

χαρακτήρα . 

3.  Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά” υποβάλλονται η 

εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 

καθώς και η τεχνική προσφορά. 

4. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά“ περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 

συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή 

απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

1. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά µε τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστηµα, µέχρι την καταληκτική 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π∆ 60/07 και στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της 

ΥΑΠ1/2390/16.10.2013. 

2. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 

α. Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και , 

β. Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ηλεκτρονικής 

διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. 

3. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνονται, επί ποινή 

απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα : 

α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής). 

β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως : 

(1) Τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές,  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας,τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε 

µέλος της. 

4.  Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται 

οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως 

δωρεάν____________») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

5. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές 

δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
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Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 

µορφή αρχείου τύπου pdf . Προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 

ηµερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου. Τα δικαιολογητικά ή τα 

άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί 

µε την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισµό εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν 

έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητική συµµετοχής, 

πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή 

υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 

προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

7. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία pdf αυτών 

εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω 

διατάξεις. 

 

8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται), να φέρουν  ψηφιακή υπογραφή και η ηµεροµηνία  τους  να 

είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

υποβολής των προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική 

αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 

9. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 

δικαιολογητικών του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

10. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά 

του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή 

απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριµένα: 

α. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει 

να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

β. Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι, δασµοί, 

ασφάλιστρα, µεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται 

χωριστά. Η συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

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

 

11. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο 

«Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 

παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον, η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες 

του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 

 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαµβάνονται υπόψη. 

Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, 
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δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. 

 

∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.   

 

 ΑΡΘΡΟ 7ο : Τιµή προσφοράς 

 

1) Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Στην τιµή 

περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., 

για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  

 

2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

 

3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή, 

για το µέρος της ποσότητας που προσφέρει ο µετέχων στον διαγωνισµό ή για ολόκληρη την ποσότητα που 

προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

 

4) Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: 

 

Α) Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 

5) Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αφορά περισσότερα είδη η τιµή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη 

µονάδα κάθε είδους χωριστά. 

 

6) Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη που 

υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος απ’ 

αυτά σύµφωνα µε την παράγραφο  

 

7) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή του προσφερόµενου είδους και όχι στις 

τιµές των µερών. 

 

8) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

9) Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο 

«Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 

παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον, η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες 

του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

ΑΡΘΡΟ 8ο) Εγγυήσεις 

 

1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα 

στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφραση. 

2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό 

που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
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Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που 

ορίζεται στη διακήρυξη δηλαδή 150 ηµέρες . Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν 

εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 

4) Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής 

των το οφειλόµενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, 

αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο 

ποσό λόγω επιβολής προστίµου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του 

∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 

Ο.Γ.Α.  

5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014 και στο άρθρο 26 του 

ΕΚΠΟΤΑ.λ 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών. Ο 

Υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της συµµετοχής 

προµηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα 

στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής 

των προσφορών. 

Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της 

διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η 

ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε 

(5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της 

σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται 

όρος της διακήρυξης, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της 11389/93 Υ.Α. 

Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο 

από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την 

∆ιενέργεια του ∆ιαγωνισµού Υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη 

εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε 

αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στη Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

Οι διαγωνιζόµενοι δεν µπορούν να ασκήσουν ενστάσεις ή διοικητικές προσφυγές κατά εκτελεστών 

πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά µόνο προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας 

αρχής για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 

173 /A’) «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων 

Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨» όπως 

τροποποιήθηκε µε το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51) µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό 

έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.Οσον αφορά στην κατάθεση των 

σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους Οικονοµικούς 

φορείς µε τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Οσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 

πιστοποιηµένους Οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 
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εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή 

βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού 

παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.  

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της 

υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο   

 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 
 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το 

σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο αποσφράγισης του 

διαγωνισµού (Επιτροπή Αποσφράγισης ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων 

διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

 

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες 

µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται 

από τον ∆ήµο Ηρακλείου, δηλ. στις 10/02/2016 από τα αρµόδια πιστοποιηµένα στο σύστηµα όργανα της 

Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι ή τα µέλη της Επιτροπής Αποσφράγισης του ∆ιαγωνισµού ή τον υπάλληλο 

έχοντα κωδικό πρόσβασης στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, που θα εισαγάγει τους κωδικούς παρουσία της Επιτροπής 

Αποσφράγισης. 

 

3. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών 

προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε 

ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, 

µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

(υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 

οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγηση 

∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα 

οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

α. Τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στην 

ηµεροµηνία που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 

ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε 

ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

β. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους µε τα τυχόν 

επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην 

Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει 

τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς». 
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Οι υποφάκελοι µε την ένδειξη Επιµέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται. 

γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει 

προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται 

από τα µέλη της. 

δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν από τους συµµετέχοντες για την πληρότητα και την νοµιµότητά τους – σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα – καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας . 

ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος από 

το ∆ήµο Ηρακλείου, µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά – µέσω της παρεχόµενης από το 

σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή 

συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες 

– οικονοµικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά 

µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις – 

συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται. 

στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προτείνει τον αποκλεισµό 

περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές 

κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή µη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο και αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό 

µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) στους συµµετέχοντες. 

Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις µόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα 

από αυτόν σε οποιοδήποτε γνωµοδοτικό στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά 

το αντίστοιχο στάδιο. Η Ένσταση υποβάλλεται µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό 

έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα 

από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 

αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή 

της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. (παρ. β άρθρο 11 της ∆ιακήρυξης ). 

ζ. Περίπτωση αποδεκτής ένστασης συµµετεχόντων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 

∆ιαγωνισµού εισηγείται / γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται 

αρµοδίως στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για το στάδιο 

του διαγωνισµού. 

Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν µόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι 

προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά µη αποδεκτές», αλλά µετά από υποβολή ένστασης 

δικαιώθηκαν 

η. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή για το υπόψη 

στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και 

σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, 

αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, στους συµµετέχοντες για 

ενηµέρωση. 

θ. Περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά εκτελεστών πράξεων (απόφαση Οικονοµικής 

επιτροπής) µέσα σε δέκα ηµέρες από τη πλήρη γνώση της πράξης και της αιτιολογίας αυτής ( άρθρο 11 

της ∆ιακήρυξης). 

ι. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά), κατά το 

ανωτέρω στάδιο και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων - προσφυγών ή την 

εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 

προσφορών. Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, 

αποστέλλεται ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) για την καθορισθείσα 

ηµεροµηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 

ια. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία , η Επιτροπή Αποσφράγισης ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονοµική Προσφορά και οι συµµετέχοντες αποκτούν 
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πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες 

ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

ιβ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει τον κυρίως 

φάκελο και τους υποφακέλους µε την ένδειξη Επιµέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς για όσες 

προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούµενο στάδιο. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή 

των οικονοµικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της 

διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή 

εισηγείται/γνωµοδοτεί µε πρακτικό επί της αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί 

της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην 

Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης. 

ιγ. Στη συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την απόφαση για το υπόψη 

στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και 

σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, 

αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες, για 

ενηµέρωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 ο  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1.Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότηση του προς 

την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά περίπτωση που αποφασίζει σχετικά, 

µπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα  που προσφέρει ο προµηθευτής, 

β. Ματαίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

γ. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας , εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό µεταξύ 

περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών 

για την επιλογή προµηθευτή. 

 

2.Στην περίπτωση, που το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης , γνωµοδοτεί για : 

α. Ματαίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας για το σύνολο 

της ποσότητας ή µέρος της, 

β. συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων 

της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή 

γ. τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους, 

τότε την τελική απόφαση λαµβάνει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά 

περίπτωση . 

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους  που αναγράφεται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων 

για κάθε είδος , ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου. 

ΑΡΘΡΟ 13 ο  : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική πρόσκληση υπογραφής συµφωνητικού. 

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την 

ηµεροµηνία της πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και 

την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συµµετοχής. 

Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση κηρύσσεται 

ΕΚΠΤΩΤΟΣ µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 της Υπ. Απ. 11389/1993. 

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της συµβάσεως, 

ο φορέας της προµήθειας µπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προµηθείας στον επόµενο κατά σειρά 

προµηθευτή του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο διαγωνισµός, ή στον µεθεπόµενο αν δεν 

αποδεχθεί ο επόµενος. 
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Περαιτέρω, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές, διατάσσεται η επιστροφή νοµιµοτόκως κάθε τυχόν 

ποσού που θα έχει επιβαρυνθεί ο ∆ήµος µέχρι το χρόνο της έκπτωσης και καταλογίζεται στον 

προµηθευτή κάθε θετική και αποθεµατική ζηµία του φορέως της προµήθειας από την καθυστέρηση ή 

µαταίωση αυτής, καθώς και κάθε επιπλέον δαπάνη στην οποία τυχόν θα υποβληθεί ο ∆ήµος για την 

πραγµατοποίηση της προµήθειας. Τα αξιούµενα από το ∆ήµο ποσά εισπράττονται χωρίς άλλη διαδικασία 

κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. 

Τέλος, η έκπτωση προµηθευτού επάγεται αποκλεισµό από κάθε προµήθεια του ∆ηµοσίου επί διετία. 

 ΑΡΘΡΟ 13ο   ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ  

α) Χρόνος παράδοσης των υλικών 

Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτηση των ελαστικών  θα είναι τµηµατική , σύµφωνα µε τις εκάστοτε 

ανάγκες της υπηρεσίας, ενώ ο χρόνος παράδοσης δεν θα είναι µεγαλύτερος των (3) ηµερολογιακών 

ηµερών από την εκάστοτε παραγγελία της υπηρεσίας. 

 Εαν κάποιο όχηµα είναι εκτός αµαξοστάσιου και έχει άµεση ανάγκη από αλλαγή ή επισκευή ελαστικού , η 

επέµβαση του προµηθευτή πρέπει να είναι άµεση. 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αδικαιολόγητα και παρά τη συνεννόηση µε την αρµόδια υπηρεσία 

αµελήσει, αδιαφορήσει ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν εκτελέσει την τοποθέτηση ή την επισκευή τω 

ελαστικών, τότε ο ∆ήµος µπορεί να αναθέσει την προµήθεια ή την επισκευή για το συγκεκριµένο όχηµα η 

για τα  συγκεκριµένα οχήµατα σε άλλον προµηθευτή ,δαπάνη του αντισυµβαλλόµενου. 

 Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζετε  από την ηµεροµηνία υπογραφής της και θεωρείται 

εκτελεσθείσα (λήγει) ή µε την εξάντληση του χρηµατικού ποσού της σύµβασης ή µε την εξάντληση   των  

συµφωνηθέντων ποσοτήτων.  

β) Παραλαβή των υλικών 

 Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή µετά την παράδοση οποιασδήποτε 

ποσότητας ελαστικών . 

γ) Τρόπος πληρωµής 

Η συµβατική αξία των υλικών που παραδίδονται θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική τους 

παραλαβή , µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής  που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα 

δικαιολογητικά. 

 Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 

ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας 

στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 

εµπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 

συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της 

ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 13ο  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

α) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών, εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

∆ιεύθυνση: Ηράκλειο, Ανδρόγεω 2, 3ος όροφος. Τηλέφωνο 2810399185. 

ΑΡΘΡΟ 14ο    ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

α) ∆ηµοσίευση 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 

Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στις οικονοµικές εφηµερίδες ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΓΕΝΙΚΗ 

ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ καθώς και στις τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες  ΠΑΤΡΙΣ ,ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ  

επίσης και στην εβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ. Περίληψη της διακήρυξης 

θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος , Θα σταλεί στο Τεχνικό 

και Εµπορικό Επιµελητήριο και όλη η µελέτη θα διατίθεται από τη ιστοσελίδα του ∆ήµου  . 

ΑΡΘΡΟ 15ο  Κόστος δηµοσίευσης. Το κόστος όλων των παραπάνω δηµοσιεύσεων και για οσεσδήποτε 

παραλήψεις που θα γίνουν χωρίς υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο της 

προµήθειας.                                                                                          Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΣΟΥΛΗΣ  
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

Άρθρο 1ο 
 Αντικείµενο της προµήθειας είναι εξοπλισµός, για τις ανάγκες του ∆ήµου και συγκεκριµένα ελαστικά 
επίσωτρα 
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται: 
Α) Τις διατάξεις: 
Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 
Το N. 3463/2006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-
2007) του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.  
Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, 
«περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», 
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για τη  
τροποποίηση του Παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VΙΙΙ της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµόσιων συµβάσεων και τον Κανονισµό 2083 /2005 
Της 19Ης ∆εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη 
διαδικασία σύναψης συµβάσεων). 
Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.  
Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.09.2010)- ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 
συµβάσεων -Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
21ης Ιουνίου 1989 (L 395)και την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335). 
Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α)  
Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 
Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και 
άλλες διατάξεις».  
Το Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κ.λπ. (Φ.Ε.Κ. 43) 
Το Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) και 
του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 



Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-6-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον 
Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009), άρθρο 46 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης»  
Το ΦΕΚ 1893/11-7-2014 Τεύχος Β «Καθορισµός ηµερησίων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών 
εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» 
Το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 1393/6-6-2013 Τεύχος Β) «∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού  περιβάλλοντος 
για τις Στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», άρθρο 73 «Ρυθµίσεις για τον έλεγχο 
δηµοσίων συµβάσεων» Του Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»  
Το Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις» 
Το Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 
Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 
Το  Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις. 
Τις ισχύουσες διατάξεις του N.4281/2014 (Φ.Ε.Κ 160/τ. Α΄/ 08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 
Τις διατάξεις του άρθρου 37  του Ν.4320/2015 (Φ.Ε.Κ ) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την 
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις» 
Β) 1.Την  533/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
προµήθειας, τοποθέτησης,  ζυγοστάθµισης και βουλκανισµό ελαστικών επισώτρων\ 
 β) 2 Την 837/2015 απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 
Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
 Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό  µε τους 
όρους που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ,του ν. 4155, /2013 
,του ν.  4182/2014   
Άρθρο 4ο Ανακοίνωση αποτελέσµατος 
 Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να 
προσέλθει στο ∆ήµο σε χρόνο όχι µικρότερο των 10 δέκα ηµερών αλλά ούτε µεγαλύτερο των 15 
δεκαπέντε ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
Άρθρο 5ο Σύµβαση 
 Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 
στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της και θεωρείται εκτελεσθείσα (λήγει) ή µε την εξάντληση του χρηµατικού ποσού της σύµβασης ή µε την 
εξάντληση   των  συµφωνηθέντων ποσοτήτων.  
Άρθρο 6ο Εγγυήσεις  
1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα 
στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα 
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση. 
2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό 
που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που 
ορίζεται στη διακήρυξη δηλαδή 150 ηµέρες . Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 



3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν 
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 
4) Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής 
των το οφειλόµενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, 
αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο 
ποσό λόγω επιβολής προστίµου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του 
∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 
Ο.Γ.Α.  
5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Άρθρο 7ο Χρόνος εγγυήσεως   
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που θα αναφέρει ότι 
εγγυάται την καλή λειτουργία των ελαστικών επισώτρων για ένα χρόνο. .  
Άρθρο 8ο Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου 
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας 
µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Άρθρο  9ο Πληµµελής κατασκευή 
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης, ή 
εµφανίζουν  ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 
και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Άρθρο 10οΦόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.  
Άρθρο 11ο Παραλαβή Υλικών-Πληρωµή 
Η συµβατική αξία των υλικών που παραδίδονται θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική τους 
παραλαβή από επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτείται κάθε φορά σύµφωνα µε το άρθρο 28 του 
ΕΚΠΟΤΑ, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής  που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα 
δικαιολογητικά. 
 Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 
ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 
συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της 
ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 
Άρθρο  12ο Χρόνος παράδοσης 
Η τοποθέτηση των ελαστικών  θα είναι τµηµατική , σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας, ενώ 
ο χρόνος παράδοσης των τοποθετηµένων ελαστικών δεν θα είναι µεγαλύτερος των (3) ηµερολογιακών 
ηµερών από την εκάστοτε παραγγελία της υπηρεσίας. 
 Εάν κάποιο όχηµα είναι εκτός αµαξοστάσιου και έχει άµεση ανάγκη από αλλαγή ή επισκευή ελαστικού , η 
επέµβαση του προµηθευτή πρέπει να είναι άµεση. 
 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αδικαιολόγητα και παρά τη συνεννόηση µε την αρµόδια υπηρεσία αµελήσει, 
αδιαφορήσει ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν εκτελέσει την τοποθέτηση ή την επισκευή τω ελαστικών, 
τότε ο ∆ήµος µπορεί να αναθέσει την προµήθεια ή την επισκευή για το συγκεκριµένο όχηµα η για τα  
συγκεκριµένα οχήµατα σε άλλον προµηθευτή ,δαπάνη του αντισυµβαλλόµενου. 
 Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  από την ηµεροµηνία υπογραφής της και θεωρείται 
εκτελεσθείσα (λήγει) ή µε την εξάντληση του χρηµατικού ποσού της σύµβασης ή µε την εξάντληση   των  
συµφωνηθέντων ποσοτήτων.  
 
 



Άρθρο 13ο Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
 Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους  και  ότι είναι 
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.  
 Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 Προτεινόµενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης 
απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 
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Τ Ε Χ Ν Ι  Κ Ε Σ    Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ: 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ελάχιστες απαιτήσεις για όλα τα οχήµατα είναι οι εξής: 
1. Η προµήθεια δεν αφορά µόνο το ελαστικό αλλά συµπεριλαµβάνει την τοποθέτηση και την ζυγοστάθµιση. 
2. Να είναι καινούργια και συγκεκριµένα παραγωγής του προηγούµενου εξαµήνου (από την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού) 
3. Να είναι κατασκευασµένα από πρωτογενή υλικά άριστης ποιότητας 
4. Να εξασφαλίζουν οµαλή οδήγηση και γερό κράτηµα 
5. Να είναι κατάλληλα για µικρές, µεσαίες και µεγάλες αποστάσεις. κατάλληλα για συνθήκες κύλισης στην 
Ευρώπη 
6. Να έχουν πλήρη σήµανση που να δείχνει τον κατασκευαστή, τη διάσταση και τον τύπο του 
Ελαστικού. 
7. Να έχουν  το ανάλογο πιστοποιητικό σήµανσης καταλληλότητας 
8. Να έχουν εγγύηση καλής ποιότητας και καλής λειτουργίας για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους 
9. Τα ελαστικά των φορτηγών  πρέπει να είναι κατάλληλα για διαδροµές εντός και εκτός δρόµου. 
10. ∆εν θα πρέπει να προέρχονται από αναγόµωση. 
11. Το σύνολο των ελαστικών όπως προσδιορίζετε από την διάστασή θα πρέπει να είναι του ιδίου 
µοντέλου, του ιδίου τύπου και του ιδίου κατασκευαστικού οίκου. 
 Επίσης, ο κατασκευαστής των ελαστικών πρέπει να έχει τοποθετήσει τα ελαστικά σε οχήµατα πρώτης 
παραγωγής αυτοκινητοβιοµηχανίας µε την αντίστοιχη βεβαίωση τοποθέτησης. 
  

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ: 
 
Τεχνικές Προδιαγραφές 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές συντάσσονται σύµφωνα µε τα άρθρα 2 παρ. 8-11 και 4 παρ. 1-7 της 
ΥΑ11389/93 ¨ Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ¨ 
Η υπηρεσία χρειάζεται ποιοτικά και αναγνωρισµένα ελαστικά από αναγνωρισµένους κατασκευαστές ή 
αντιπροσώπους που δραστηριοποιούνται στην εµπορία και τοποθέτηση ελαστικών. 
Η παρούσα µελέτη τεχνικών προδιαγραφών καλύπτει, τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που πρέπει να 
γίνονται, κατά την παραλαβή ελαστικών επισώτρων που χρησιµοποιούνται γενικώς στα οχήµατα και 
µηχανήµατα έργων. 
 
Σχετικά βοηθήµατα είναι, η προδιαγραφή ETRTO ( the European Tyre Rim Technical Organization), η 
οδηγία 92/23/31-3-92 του Συµβουλίου της Ε.Ε., το ΦΕΚ 589 τεύχος 2ο της 30-09-92 που 
ενσωµατώνει την παραπάνω οδηγία και οι τροποποιήσεις και συµπληρώσεις που ισχύουν σήµερα, 



σχετικές µε τα ελαστικά των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκούµενων τους και µε την 
εγκατάσταση τους σ' αυτά. 
Τα ελαστικά που ζητούνται από την υπηρεσία µας, µπορούµε να τα ταξινοµήσουµε ανάλογα µε 
µορφή πέλµατος στις παρακάτω κατηγορίες: 
 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ 
1.   «HW» (High Way) οµαλού ή µεσαίας χρήσης δρόµου RADIAL ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (τιµονιού) στον οποίο περιλαµβάνεται και ο τύπος «mud and snow». 
«HW» (High Way) οµαλού δρόµου ή µεσαίας χρήσης δρόµου RADIAL ή 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΞΕΩΣ (διαφορικού) ΗΜΙΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ στον οποίο 
περιλαµβάνεται και ο τύπος «mud and snow». 
2.  (ON-OFF) Εντός – εκτός δρόµου µικτών διαδροµών RADIAL ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (τιµονιού) 
(ON-OFF) Εντός – εκτός δρόµου µικτών διαδροµών RADIAL ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΞΕΩΣ 
(διαφορικού). 
3.  «OC» (cross country) ανώµαλου δρόµου, µε ανοικτά τακούνια RADIAL ή 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (τιµονιού) ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ για µηχανήµατα 
έργου στον οποίο περιλαµβάνεται και ο τύπος «mud and snow». 
«OC» (cross country) ανώµαλου δρόµου, µε ανοικτά τακούνια RADIAL ή 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ ΕΛΞΕΩΣ (διαφορικού), για µηχανήµατα 
έργου στον οποίο περιλαµβάνεται και ο τύπος «mud and snow». 
Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Από τη χρησιµοποίηση η µη αεροθαλάµου : 
- «TUBE  TYPE » T.T, όταν απαιτείται αεροθάλαµος 
- «TUBELESS» T.L όταν δεν απαιτείται αεροθάλαµος 
Από τη γωνία διάταξης των λινών ή συρµάτων του σκελετού ως προς την περιφέρεια: 
- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ: όταν η γωνία είναι περίπου 38 µοίρες (διαγώνια διάταξη) τα οποία πλέον 
χρησιµοποιούνται περιορισµένα. 
- ΑΚΤΙΝΩΤΑ: R: RADIAL  όταν η γωνία είναι 90 µοίρες περίπου δηλ. οι στρώσεις 
των λινών ακολουθούν τη διεύθυνση των (νοητών) ακτινών του ελαστικού ή έχουν ελάχιστη απόκλιση από 
αυτές. Τα ελαστικά αυτά είναι πλέον τα πιο διαδεδοµένα. 
Από την ονοµαστική ΣΕΙΡΑ που σε κάθε µία εντάσσονται όλα τα επίσωτρα µε τον ίδιο λόγο ύψους προς 
το πλάτος της εγκάρσιας τοµής και κάτω από τις συνθήκες που περιγράφονται στην ETRTO. Οι. 
ενδεικτικές τιµές της σειράς είναι πχ 60, 65, 70, 80, 82 και 100 και προκύπτουν από το 
γινόµενο του λόγου που αναφέρθηκε προηγούµενα µε το εκατό. 
Η πρώτη ύλη κατασκευής τον ελαστικών είναι από µίγµα φυσικού και συνθετικού ελαστικού. Ο σκελετός 
(CARCASS) αποτελείται, από δέσµη λινών (από nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή πλέγµατος χαλύβδινων 
συρµάτων) και ενισχύεται, µε µία ή περισσότερες περιµετρικές λωρίδες (breaker belt) οι οποίες 
αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγµα χαλύβδινων συρµάτων. 
Τα ελαστικά πρέπει, να µην παρουσιάζουν τα παρακάτω κατασκευαστικά ελαττώµατα : 
α. Ρωγµές πλευρικών τοιχωµάτων . 
β. Ατέλειες του πλέγµατος ώστε να επηρεάζεται, η µορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά τη χρήση. 
γ. ∆ιαχωρισµός των λινών . 
δ. Ανοµοιοµορφία στις διαστάσεις µεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων τοµών . 
ε. Ελαττωµατική κυκλική στεφάνη µε κυρτώµατα η ελλιπή κάλυψη του µεταλλικού πυρήνα µε 
ελαστικό. 
Τα υπό προµήθεια ελαστικά ακτινωτού τύπου (RADIAL ) των οποίων ο τύπος να πιστοποιείται από 
αναγνωρισµένο εργαστήριο ή την ίδια την εταιρία κατασκευής τους. Η πιστοποίηση αυτή να 
κατατεθεί µαζί µε τις προσφορές. 



 
Τεχνικά - Φυσικά χαρακτηριστικά . 
Το µέγιστο φορτίο το οποίο επιτρέπεται να µεταφέρει το κάθε ελαστικό στην προβλεπόµενη µέγιστη 
ταχύτητα χαρακτηρίζεται σαν  ∆ΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ( Load Index - L.I.) Εκφράζεται µε ένα ακέραιο 
αριθµό και οι αντίστοιχες τιµές σε Kgr φαίνονται στον ανάλογο πίνακα της προδιαγραφής ETRTO . Παρά 
τη θέσπιση του L.I , χρησιµοποιείται κύρια στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ επίσωτρα , η παλαιά κωδικοποίηση του 
µέγιστου φορτίου που είναι ο ∆ΕΙΚΤΗΣ ΛΙΝΩΝ (Play Rating - Ρ.R.) εκφράζεται µε έναν άρτιο αριθµό 
από το 4 έως το 60. 
Η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα για την ασφαλή µεταφορά του µέγιστου επιτρεπτού φορτίου 
χαρακτηρίζεται σαν ∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  
(Speed Symbol -S.S.) εκφράζεται µε ένα γράµµα του Λατινικού αλφαβήτου και οι αντίστοιχες τιµές σε 
Km/h φαίνεται στον ανάλογο πίνακα της προδιαγραφής ETRTO. 
Το πέλµα των επισώτρων όταν αυτά εξετάζονται σύµφωνα µε τα κατωτέρω αναφερόµενα θα πρέπει να 
έχει αντοχή εφελκυσµού τουλάχιστον 2.000 Lb/ir\2 και τα πλευρικά τοιχώµατα αντοχή εφελκυσµού 
τουλάχιστον 1.300 Lb/ir\2 . 
Τα επίσωτρα όταν εξετάζονται ως προς την αντοχή τους στο όζον πρέπει, να µην εµφανίζουν φθορές 
στην επιφάνεια τους. 
Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν, θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, Α΄ 
διαλογής και παραγωγής εντός τελευταίου 12-µήνου πριν από την ηµεροµηνία παράδοσης τους. 
∆ιαστάσεις 
Η περιγραφή διάστασης του κάθε ελαστικού εκφράζεται, µε το πλάτος του ελαστικού σε ίντσες η 
χιλιοστά, τη σειρά και τη διάµετρο του επισώτρου. Μαζί δε µε τις διαστάσεις κάθε ελαστικού καθορίζεται 
και ο τύπος αυτών , όπως ταξινοµείται στις παραπάνω κατηγορίες Α 1,2 & 3. 
Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαµέτρου των επισώτρων είναι προδιαγραφόµενες στην ETRTO και 
µπορούν να ελέγχουν επί του ελαστικού που έχει  ζανταρισθεί στη ζάντα ελέγχου που αναφέρεται στην 
ανάλογη στήλη της ETRTO. 
Αποκλίσεις από τις παραπάνω διαστάσεις είναι οι παρακάτω : 
* Για πλάτος εγκάρσιας τοµής (SW) >= 305 mm , RADIAL + 4% και Συµβατικά + 8% 
* Για πλάτος εγκάρσιας τοµής (SW) < 305 mm , RADIAL + 2% και Συµβατικά +4%. 
* Για ολική διάµετρο (OD) : Φορτηγά οµαλού δρόµου : + ή - 1,5 % , Ανώµαλου δρόµου: 
+ 5 % , Επιβατικά RADIAL οµαλού δρόµου : + ή - 3 % , Επιβατικά RADIAL ανώµαλου δρόµου : + ή - 2 %. 
Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαµέτρου των ελαστικών κατά τη χρήση είναι οι µέγιστες 
επιτρεπτές που προσλαµβάνει το ελαστικό όταν τοποθετείται στο κατάλληλο επίσωτρο και φουσκώνεται 
στην προβλεπόµενη πίεση και κάτω από συνθήκες λειτουργίας του ελαστικού στο δρόµο όπως 
αναφέρονται στην ETRTO 
Εγγύηση, ποιότητα 
Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύµφωνες µε τους κανονισµούς του διεθνούς 
οργανισµού ETRTO ( the European Tyre Rim Technical Organization) ή άλλου ισοδύναµου, µε τις 
διατάξεις της οδηγίας 92/23/31-3-92 του Συµβουλίου της Ε.Ε. και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2ο της 30-09-
92 που ενσωµατώνει την παραπάνω οδηγία και τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις που ισχύουν σήµερα. 
Σχετικές µε τα ελαστικά των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκούµενων τους και µε την 
εγκατάσταση τους σ' αυτά. 
Ο προµηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι πρώτης ποιότητας, 
στερούνται εργοστασιακών ελαττωµάτων και δεν είναι από αναγόµωση. 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους ή 50.000Km µε δυνατότητα 
αντικατάστασης των ελαττωµατικών ελαστικών. 
Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύµφωνα µε τον κοινοτικό κανονισµό και την 
Ελληνική νοµοθεσία, να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης (αριθµός που δηλώνει τη 
χώρα) και ο αριθµός αναγνώρισης του ελαστικού. Επί των ελαστικών πρέπει να αναγράφονται όλα τα 
τεχνικά στοιχεία σύµφωνα µε την ETRTO , καθώς και το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους. Οι 



προσφορές των προµηθευτών πρέπει να περιλαµβάνουν τεχνική περιγραφή των επισώτρων, σχέδια, 
φωτογραφίες όπως και κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να υποβοηθήσει την αρµόδια επιτροπή 
αξιολόγησης των προσφορών. 
Μακροσκοπικός Έλεγχος 
Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται, από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποβλέπει στη διατύπωση 
της συµφωνίας µε τις απαιτήσεις της παρούσης τεχνικής περιγραφής καθώς και των στοιχείων της 
προσφοράς των µειοδοτών. 
Τα ελαστικά επίσωτρα ελέγχονται κατ' όψη ως προς την καινούργια κατάσταση της 
εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας τους , δηλαδή της απουσίας ρωγµών και άλλων ελαττωµάτων. 
∆ειγµατοληπτικά µπορεί να πραγµατοποιηθεί εργαστηριακός έλεγχος, κατά τον οποίο ελέγχονται : 
α. Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία. 
β. Ο σκελετός. 
γ. Η αντοχή στον εφελκυσµό. 
Οι εργαστηριακοί αυτοί έλεγχοι γίνονται µε έξοδα του προµηθευτή κατ' επιλογή της επιτροπής 
παραλαβής, η οποία µπορεί και να παραλείψει αυτούς παντελώς. 
Στο πλευρικό τοίχωµα των επισώτρων πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη µορφή οι προβλεπόµενες από 
την ισχύουσα νοµοθεσία και την ETRTΟ επισηµάνσεις οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά 
κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιµο προϊόν . 
 

∆ιάφορα 
   Τα ελαστικά προτιµάται  να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου (όρος επιθυµητός). Για την εκτέλεση 
όλων των προβλεποµένων στην παρούσα προδιαγραφή εργαστηριακών ελέγχων υπεύθυνος είναι ο 
προµηθευτής, ο οποίος υποχρεούται να διαθέσει τα προβλεπόµενα όργανα και συσκευές. Σε αντίθετη 
περίπτωση βαρύνεται µε τα έξοδα κινήσεως της επιτροπής και αποστολής των δειγµάτων προς εκτέλεση 
των δοκιµών σε άλλα εργαστήρια. Επί πλέον η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Ηρακλείου διατηρεί το 
δικαίωµα εκτέλεσης οποιασδήποτε από τις προβλεπόµενες εξετάσεις σε ιδιωτικό ή δηµόσιο εργαστήριο, 
εφ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται, αναλυτικά στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή νοείται, ότι θα 
πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην 
κατηγορία των ελαστικών. 
Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν, θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, Α΄ 
διαλογής και παραγωγής εντός τελευταίου 12-µήνου πριν από την ηµεροµηνία παράδοσης τους. 
Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι RADIAL (εκτός εάν το περιγραφόµενο είδος 
ελαστικού παραπέµπει σε τύπου ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ) και να διαθέτουν υψηλή αντοχή και µεγάλη 
αντιολισθητική ικανότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία και 
αναλόγως τις ανάγκες,  θα  τοποθετούνται ελαστικά διεύθυνσης ή διαφορικού για όλα τα βαρέα οχήµατα. 
Τα ελαστικά θα φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα στην εξωτερική επιφάνεια τους τα εξής στοιχεία: 
· Μάρκα και τύπο 
· Ένδειξη χρόνου κατασκευής. 
· Ένδειξη DOT. 
· Έγκριση καταλληλότητας για την κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Αγορά, που 
απεικονίζεται µε το γράµµα Ε εγγεγραµµένο σε κύκλο µε ακολουθία ενός αριθµού που πιστοποιεί την 
συµµόρφωση στον κανονισµό ECE. 
· Σύµβολο ταχύτητας και δείκτη φορτίου. 
Τα πλαϊνά τους (µάγουλα) θα πρέπει να έχουν τα κύρια χαρακτηριστικά του ελαστικού αποτυπωµένα 
ανάγλυφα και δεν θα έχουν κανένα εξόγκωµα. Στην προσφορά τους οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει 
πρωτίστως να λάβουν υπόψη τους ότι τα ελαστικά που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος µας, θα πρέπει να είναι 
αναγνωρισµένου κατασκευαστή, µε ευρεία κυκλοφορία στην Ελλάδα & το εξωτερικό. 



Ο χρόνος παράδοσης – τοποθέτησης των ελαστικών θα είναι  τρεις (3) ηµερολογιακές ηµέρες από την 
επόµενη της παραγγελίας. 
Στοιχεία αναγνώρισης ελαστικών επισώτρων. 
Στο πλαϊνό κάθε λάστιχου βρίσκονται κωδικοποιηµένες όχι µόνο οι τεχνικές προδιαγραφές του, αλλά 
και στοιχεία σχετικά µε το πότε και που κατασκευάστηκε: 
Π.χ. 205/55 R 16 - 91 W 
205: το πλάτος του ελαστικού σε mm 
55: η σειρά ή προφίλ του ελαστικού. Το προφίλ (σειρά) ενός ελαστικού είναι το πηλίκο του ύψους του 
πλαϊνού δια του πλάτους του πέλµατος, πολλαπλασιασµένο επί 100. Ο αριθµός που προκύπτει από τις 
παραπάνω πράξεις µας υποδεικνύει πόσο µικρότερο είναι το πλαϊνό από το πέλµα ( σειρά 55 δηλώνει 
προφίλ ίσο µε το 55% του πλάτους του πέλµατος ). Ελαστικά µε προφίλ 55 και κάτω θεωρούνται 
ελαστικά χαµηλού προφίλ. 
R: Radial ( ακτινωτό, αναφέρεται στον τρόπο κατασκευής ) 
16: η διάµετρος της ζάντας σε ίντσες 
91: ο δείκτης φορτίου, δηλαδή το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο για το συγκεκριµένο ελαστικό από σχετικό 
πίνακα. 
W: ο δείκτης ταχύτητας (στη συγκεκριµένη περίπτωση µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα 270 km/h) από 
σχετικό πίνακα 
E13: ∆είχνει τη χώρα έγκρισης του προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13 ο κωδικός για το 
Λουξεµβούργο). Ακολουθεί ο κωδικός αριθµός της έγκρισης. 
Made in Luxemburg: Η χώρα κατασκευής του συγκεκριµένου ελαστικού 
DOT: Department of Transportation (Υπουργείο Μεταφορών ΗΠΑ). Ο αριθµός που ακολουθεί δείχνει 
πότε κατασκευάστηκε το λάστιχο, κάτι που είναι πολύ χρήσιµο κατά τη διαδικασία αγοράς ελαστικών. 
5004: Τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού δείχνουν τη βδοµάδα και τα δύο τελευταία το έτος παραγωγής. 
Στην περίπτωσή µας το λάστιχο παρήχθη την 50η εβδοµάδα του 2004. Στο πλαϊνό µπορούν επίσης να 
αναγράφονται πληροφορίες σχετικά µε τη δοµή του ελαστικού, όπως εδώ που βλέπουµε από πόσες 
στρώσεις αποτελείται η ζώνη του ελαστικού και από πόσες τα λινά. 
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ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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                             Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ηράκλειο, 18 / 06 / 2015 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                       
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                 
ΤΜΗΜΑ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                                                                                         
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

  
Α/Α Ε Ι ∆ Ο Σ 

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(TEMAXIA) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 315/80/22,5 30 530,00 15.900,00 

2. 195/75/16 10 118,00 1180,00 

3. 385/65/22,5 15 497,00 7.455,00 
4. 10 R22,5 8 363,00 2.904,00 
5. 12 R22,5 2 450,00 900,00 
6. 285/70/19,5 10 375,00 3.750,00 
7. 185 R14 6 90,00 540,00 
8. 13 R 22,5 14 468,00 6.552,00 
9.                       1200 R20 4 475,00 1.900,00 
10. 235/75/17,5 2 295,00 590,00 
11. 225/75/16 6 200,00 1.200,00 
12. 295/80/R22,5 10 480,00 4.800,00 
13. 265/70/19,5 12 318,00 3.816,00 
14. 245/70/17,5 6 307,00 1.842,00 
15. 245/70/19,5 4 315,00 1.260,00 
16. 205/65 R15 4 160,00 640,00 
17. 185/65 R14 10 75,00 750,00 
18. 185/65/R15 10 75,00 750,00 
19. 175/65 R14 4 70,00 280,00 
20. 205/70 R 16 8 120,00 960,00 
21. 195/65 R15 4 80,00 320,00 
22. 165/60 R14 4 80,00 320,00 
23. 155/65 R14 4 70,00 280,00 
24. 185/70 R14 10 75,00 750,00 
25. 185/60/R14 6 80,00 480,00 
26. 18.4-26 7 655,00 4,585,00 
27. 12.5/80-18 4 276,00 1.104,00 
28. 20,5 R25GP28 2 2.900,00 5.800,00 
29. 18.4-15-30 1 570,00 570,00 
30. 12.4-24 1 268,00 268,00 
31. 27Χ10-12 4 180,00 720,00 
32. 12-16,5 2 250,00 500,00 
33. 10-16,5 6 205,00 1.230,00 
34. 14.00-24 2 542,00 1.084,00 
35. 23.5-25 4 2.200,00 8.800,00 
36. 120/70-13 6 46,00 276,00 
37. 130/70-13 6 52,00 312,00 
38. 100/80-10 3 28,00 84,00 



39. 120/70-10 3 35,00 105,00 
40. 110/70-16 9 86,00 774,00 
41. 140/70-16 9 73,00 657,00 
42. 110/80-12 8 60,00 480,00 
43. 130/70-12 8 46,00 368,00 
44. 100/80-16 12 49,00 588,00 
45. 120/80-16 12 56,00 672,00 
46. 2.50-17 2 22,00 44,00 
47. 70/45-17 2 30,00 60,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ        : 89.200,00 € 

Φ.Π.Α. 23% 20.516,00 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            : 109.716,00 € 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (€) 

 
Α/Α Ε Ι ∆ Ο Σ        ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

48. Επισκευή ελαστικού επιβατικού αυτοκινήτου 25 11,00 275,00 
49. Επισκευή ελαστικού φορτηγού αυτοκινήτου 90 17,00 1530,00 
50. Επισκευή ελαστικού χωµατουργικού µηχανήµατος 80 55,00 4400,00 
51. Επισκευή ελαστικού µοτοποδήλατου η µοτοσικλέτας. 40 11,00 440,00 
52. Κινητό συνεργείο επισκευής ελαστικών 20 33,00 660,00 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ        : 7.305,00 € 
Φ.Π.Α. 23% 1.680,15 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            : 8.985,15 € 
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ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

Αλεξάκης Στυλιανός 
Πτυχ. Αρχ/των Μηχ/κος 
 


