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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Νέα Ιωνία  : 4/11/2021 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                  Αρ. Πρωτ : 26354   
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                         
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                                     
 
 
 
 
 

 
 

Θέμα :«Μελέτη Προμήθειας ελαστικών οχημάτων  και μηχανημάτων έργου του δήμου  Νέας Ιωνίας για το 
έτος  2021. » 

 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24.110,00 € 

Φ.Π.Α. (24%) 5.786,40 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 29.896,40 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ιδίους πόρους του Δήμου 

K.A.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ.Α . 20.6671.0003 

 

 

CPV 

34352000-9 Ελαστικά επίσωτρα βαρέως χρήσεως 
 

34351100-3 Eλαστικά  επίσωτρα αυτοκινήτων. 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

▪ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
▪ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
▪ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
▪ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
▪ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα Μελέτη αναφέρεται  στην  προμήθεια ελαστικών  για τα οχήματα και μηχανήματα  έργου του 
Δήμου  Νέας Ιωνίας . Σκοπός της  προμήθειας είναι η  σταδιακή αντικατάσταση των φθαρμένων ελαστικών 
των οχημάτων που γίνεται  κατά την  διάρκεια του χρόνου ανάλογα  με την παλαιότητα  και τη φθορά ώστε 
να υπάρχει ασφάλεια  για τα οχήματα και το προσωπικό  που εργάζεται σε αυτά. 

          Η εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ποσού 24.110,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικής δαπάνης της 
προμήθειας ποσού ύψους 29.896,40ευρώ . Η παρούσα προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118 όπως 
αντικαθίσταται με το άρθρο 50 του Ν.4782/21.Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής . 
Η δαπάνη θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας 
Ιωνίας στον οποίο υπάρχει πρόβλεψη για ποσό ύψους29.896,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που 
θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2021 ως κάτωθι: Κ.Α. 20.6671.0003 με τίτλο «Προμήθεια Ελαστικών 
Αυτοκινήτων» 
Ειδικότερα, τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
μελέτης, καθώς και τις προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες αντικατάστασης  ελαστικών . 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV : :  34352000-9 Ελαστικά επίσωτρα βαρέως 
χρήσεως, 34351100-3 Eλαστικά  επίσωτρα αυτοκινήτων. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Τα προς προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να τηρούν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: 
     Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι διαφόρων τύπων ώστε να εξυπηρετηθούν όλα τα υπάρχοντα 

επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, απορριμματοφόρα, και μηχανήματα έργου. 
1. Τα ελαστικά , θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και άριστης ποιότητας. 
2. Τα ελαστικά πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 92/93/ΕΟΚ (Υπ. Απόφαση 29871/24.08.92), 

να φέρουν την σχετική σήμανση (e), , θα είναι προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης  και θα είναι 
πιστοποιημένα σύμφωνα με τα standards της E.T.R.T.O. 

3. Το μίγμα κατασκευής τους θα είναι από φυσικό καουτσούκ, κατάλληλο για τις κλιματολογικές συνθήκες 
της Ελλάδας.. Ο σκελετός (Carcass)  θα αποτελείται από δέσμη λινών (nylon ή άλλη συνθετική ίνα) ή 
πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων και  θα ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες 
(breaker belt) οι οποίες αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. Το 
παραπάνω θα βεβαιώνεται από το εργοστάσιο κατασκευής.  

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

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

6. Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα φέρουν απαραιτήτως την καταλληλότητα ως προς τους κανονισμούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7. Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (radial) ή διαγώνια (συμβατικά) όπου 
απαιτείται, ο τύπος των οποίων θα πιστοποιείται από αναγνωρισμένο εργαστήριο ή από την ίδια την 
εταιρεία κατασκευής του. Αυτή η πιστοποίηση θα κατατεθεί απαραιτήτως μαζί με τις προσφορές. 

8. Τα ελαστικά δεν πρέπει να παρουσιάζουν τα παρακάτω προβλήματα : 

• Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων 

• Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία, κατά την χρήση. 

• Διαχωρισμός των λινών 

• Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκάρσιων τομών 

• Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλιπής κάλυψη του μεταλλικού πυρήνα με 
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ελαστικό. 
9. Το πέλμα των ελαστικών για φορτηγά αυτοκίνητα θα διαφέρει μεταξύ εμπρόσθιων και οπίσθιων 

τροχών, όπου αναφέρεται. Σαν γενικός κανόνας στα εμπρόσθια το πέλμα θα είναι με αυλάκια (ίσο) ενώ 
στα οπίσθια θα είναι με τακούνια  (ημιτρακτερωτό). 

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

11. Η συνολική ποσότητα κάθε είδους και διάστασης ελαστικού πρέπει να είναι του ιδίου 
κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφορετικών.. 

 
       Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς πρέπει να προσκομισθούν τα παρακάτω  

1. Τα ελαστικά θα πρέπει να διαθέτουν  ISO 9001 του προμηθευτή & ISO 14001 κατασκευαστή 
2. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα 

πρότυπα ETRTO. 
3. Ο προμηθευτής πρέπει να βεβαιώσει, με δήλωση του, ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι 

πρώτης ποιότητας, στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν είναι από αναγόμωση. 

4. Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι παραγωγής εργοστασίου χώρας της Ε.Ε ή με την επίβλεψη 

και τα ποιοτικά πρότυπα, πρώτες ύλες, τεχνολογία και εγγυήσεις εργοστασίου Ε.Ε της ίδιας με 

αυτό επωνυμίας, που θα αναγράφεται επί του ελαστικού. Εφόσον κάποια συγκεκριμένη 

διάσταση ελαστικών από αυτές που ορίζονται στη μελέτη δεν παράγεται σήμερα σε 

εργοστάσιο χώρας της Ε.Ε. όπως απαιτείται στις τεχνικές προδιαγραφές, τότε στην περίπτωση 

αυτή εφόσον προσκομιστεί στην Επιτροπή του Διαγωνισμού σχετικό αποδεικτικό στοιχείο, κατ’ 

ελάχιστο υπό μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης του διαγωνιζόμενου προμηθευτή που θα 

επιβεβαιώνει το γεγονός, τότε η προσφορά για το συγκεκριμένο υπό προμήθεια είδος με χώρα 

παραγωγής εκτός Ε.Ε. δύναται να γίνει αποδεκτή. 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις και πιστοποιητικά πρέπει να τηρηθούν όλες απαρέγκλιτα με ποινή 
αποκλεισμού στην έλλειψη κάποιων από αυτά . 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο 

                                                                                Αντικείμενο Συγγραφής 
 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια ελαστικών  για τα οχήματα και μηχανήματα  έργου του 
Δήμου  Νέας Ιωνίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες αντικατάστασης λόγω φθοράς των 
ελαστικών  . 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό  29.896,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %.    Η δαπάνη 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και  τον  κωδικό: Κ.Α. 20.6671.0003 με τίτλο 
«Προμήθεια Ελαστικών Αυτοκινήτων».  
Όπου σε αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη Εργοδότης εννοείται ο Δήμος Νέας Ιωνίας και όπου η λέξη 
Ανάδοχος, εννοείται ο ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας  σύμφωνα 
με το διαγωνισμό . 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

➢ του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
➢ του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 209, 
➢ του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
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➢ του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 

➢ της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

➢ του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

➢ του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

➢ του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», 

➢ του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  
➢ του Ν. 4727/23-09-2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»  

➢ του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/09.03.2021)«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

➢ της αριθ. 76928/09-07-2021 ΚΥΑ με θέμα: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)». 

 
 
 

Άρθρο 3ο: Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι: 

• Το συμφωνητικό 

• Η παρούσα μελέτη 

• Η απόφαση ανάθεσης 

• Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων 
Άρθρο 4ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να 
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Άρθρο 5ο: Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:   
5.1. Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
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 (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, 
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
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Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ 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 (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (A' 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία 
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 (ЕЕ L 309 
της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215). 
5.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και εάν η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους. Επίσης, κατά παρέκκλιση, από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι 
οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά δεν έχουν καταβληθεί. 

Άρθρο 6ο: Αποδεικτικά Μέσα 
Ο ανάδοχος, πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, θα πρέπει να υποβάλλει τα αναφερόμενα στο παρόν 
άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα εκτός και εάν τα έχει συνυποβάλλει με την 
προσφορά του. 
Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 
6.1 Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 5.1), όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), τους διαχειριστές στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους 
τους. 
6.2 Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 5.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – 
μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσο αφορά στην:  
α) καταβολή φόρων 
β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες πολίτες και για τους 
οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα) 
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή 
την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.   
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως 
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις. 
Τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το Δημόσιο, τους 
Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κ.λπ. ως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, 
γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4250/2014. 

Άρθρο 7ο: Εγγυητικές επιστολές 
Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας που θα προκύψει δεν απαιτείται να 
υποβάλλει εγγυητική επιστολή (παρ. 1β’, άρθρο 72 του Ν.44      
 

Άρθρο 8ο: Ισχύς σύμβασης 
Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 
υπογραφής του έως  το τέλος του τρέχοντος έτους.  

 
Άρθρο 9ο: Χρόνος παράδοσης 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει  τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά Ανάλογα  με την  εκάστοτε 
παραγγελία  έως το τέλος του τρέχοντος  έτους, στον χώρο της  κεντρικής αποθήκης του δήμου  στην Οδό 
Σεβαστείας 59. Για την εκτέλεση της προμήθειας   εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/16 και ιδίως των 
άρθρων 200 – 205 και 216 – 220, λαμβανομένης  υπόψιν της τροποποίησης του άρθρου 221  Ν.4412/16 με το 
άρθρο 108 του Ν.4782/21  καθώς επίσης και των νομοθετικών  διατάξεων  που αφορούν την σύσταση 
επιτροπών  για τις προμήθειες, με αρμοδιότητα την «… εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και  
προσφυγών, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.   
Επίσης λαμβάνεται υπόψιν  και η τροποποίηση της παρ. 10, άρθρο 208 του Ν.4412/16 όπως προστίθεται με 
το άρθρο 105 του Ν.4782/21. Σύμφωνα με τα παραπάνω η παραλαβή δύναται να γίνει είτε από την 
υπάρχουσα επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης, είτε  με βεβαίωση που εκδίδεται από τον από τον 
προϊστάμενο της υπηρεσίας, για την οποία προορίζονται τα αγαθά . 
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Άρθρο 10ο: Σταθερότητα τιμών 

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι 
σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία 
αναθεώρηση δεν υπόκειται.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προμηθευόμενων ειδών, το κόστος μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσής 
τους στους χώρους του Δήμου, κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού 
και των ασφαλιστικών του εισφορών καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις. 

 
Άρθρο 11ο: Πληρωμή αναδόχου 

Η πληρωμή θα γίνεται  εφάπαξ στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου στο όνομα 
του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά 
απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή των προμηθευόμενων ειδών. 

 
Άρθρο 12ο: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16.  
Άρθρο 13ο: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη. 
 

Άρθρο 14ο: Επίλυση διαφορών 
Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους 
Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

 

       
           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Κ.Α. 20.6671.0003 Προμήθεια Ελαστικών Αυτοκινήτων   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV TEMAXIA 
TIMH 
MON 

ΣΥΝΟΛΟ 

315/80R/22.5  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΤΙΜΟΝΙ) 34351100-3 16 400,00 € 6.400,00 € 

315/80R/22.5  ΚΙΝΗΣΗΣ (ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ) 34351100-3 24 420,00 € 10.080,00 € 

16,9/28 ΦΟΡΤΩΤΗ 34352000-9 4 685,00 € 2.740,00 € 

18,4/26 ΦΟΡΤΩΤΗ 34352000-9 2 685,00 € 1.370,00 € 

12.5/80-18 ΦΟΡΤΩΤΗ  34352000-9 8 410,00 € 3.280,00 € 

155/R12-C 34351100-3 4 60,00 € 240,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 24.110,00 € 

      Φ.Π.Α24%  5.786,40 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ              29.896,40€ 

 
 
 
Η Συντάξασα                 Ο Προϊστάμενος  Τμήματος                     Ο  Προϊστάμενος               Η Αντιδήμαρχος         
                                         Διαχείρησης & Συντήρησης               Δ/νσης Περιβάλλοντος        Δ/νσης  Περιβάλλοντος 
                                                       Οχημάτων  

                                                      
 Χ.Αναστασοπούλου             Ιωαν.Μακρίδης                            Ανδρέας  Κατσορίδας              Αγγ.Σακκαλόγλου      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Νέα Ιωνία  : 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                    Αρ. Πρωτ:                       
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                                                    
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                                     

 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV TEMAXIA 
TIMH 
MON 

ΣΥΝΟΛΟ 

315/80R/22.5  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΤΙΜΟΝΙ) 34351100-3 16   

315/80R/22.5  ΚΙΝΗΣΗΣ (ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ) 34351100-3 24   

16,9/28 ΦΟΡΤΩΤΗ 34352000-9 4   

18,4/26 ΦΟΡΤΩΤΗ 34352000-9 2   

12.5/80-18 ΦΟΡΤΩΤΗ  34352000-9 8   

155/R12-C 34351100-3 4   

      ΣΥΝΟΛΟ  

      Φ.Π.Α24%   

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 
 


