
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
       ΝΟΜΟΣ   ΕΥΒΟΙΑΣ                                    
ΔΗΜΟΣ   ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                   

ΠΡΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ                                                         

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου του Δήμου 
Διρφύων - Μεσσαπίων»

Αντικείμενο του παρόντος αιτήματος είναι η έγκριση δαπάνης  για την προμήθεια  ελαστικών για τα

οχήματα και τα μηχανήματα έργου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων», ενδεικτικής προϋπολογισθείσης

δαπάνης 73.904,00€. 

Οι  όροι  και  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  της  ανωτέρω  υπηρεσίας  έχουν  καθοριστεί  με  την  με

αρ.30/2017 Μελέτη της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

  Στον προϋπολογισμό του Δήμου έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις  εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις

υπό τους κωδικούς αριθμούς:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

1 10-6671.002
Προμήθεια ελαστικών
μεταφορικών μέσων

595.,20 34351000-2 Ελαστικά ελαφράς χρήσεως

2 20-6671.002
Προμήθεια ελαστικών

μεταφορικών μέσων κλπ
οχημάτων

25147,20 34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων

3 20-6672.002
Προμήθεια ελαστικών

οχημάτων -μηχανημάτων
5307,20 34352100-0

Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών
αυτοκινήτων

4 25-6671.002
Προμήθεια ελαστικών

μεταφορικών μέσων κλπ
οχημάτων

4960,00 34352100-0
Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών

αυτοκινήτων

5 30-6671.002
Προμήθεια ελαστικών
μεταφορικών μέσων

16268,80 34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

6 30-6672.004
Προμήθεια ελαστικών
λοιπών μηχανημάτων

19641,60 34352000-9 Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως

7 70.02-6672.001
Προμήθεια ελαστικών

οχημάτων  Πυροσβεστικού
Κλιμακίου

1.984,00 34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

Παρακαλούμε για περαιτέρω ενέργειες. 

                                                                                                               Ψαχνά, 18-07-2017
  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.  Μ.Sc.

ΠΕ5 με βαθμό A’

Ελληνική



           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ               

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

  Αρ. Μελέτης : 30/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - 

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

Ενδ. Προϋπολογισμός: 73.904,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Με την παρούσα μελέτη και κατόπιν στοιχείων που ελήφθησαν από το Γραφείο Κινήσεως του Δήμου, ο Δήμος
Διρφύων – Μεσσαπίων  πρέπει να προμηθευτεί ελαστικά για τα μεταφορικά μέσα (οχήματα και μηχανήματα
έργου). 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων ελαστικών περιγράφονται αναλυτικά σε ξεχωριστό παράρτημα της
μελέτης. 
Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  73.904,00  ευρώ ή  ολογράφως
εβδομήντα  τρείς  χιλιάδες  εννιακόσια  τέσσερα  ευρώ συμπεριλαμβανομένου  και  του  Φ.Π.Α.  24%  και
κατανέμεται στις πιστώσεις ως εξής : 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

1 10-6671.002 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 595.,20 34351000-2 Ελαστικά ελαφράς χρήσεως

2 20-6671.002
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων κλπ 
οχημάτων

25147,20 34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων

3 20-6672.002 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων -μηχανημάτων 5307,20 34352100-0
Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών 
αυτοκινήτων

4 25-6671.002
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων κλπ 
οχημάτων

4960,00 34352100-0
Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών 
αυτοκινήτων

5 30-6671.002 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 16268,80 34350000-5
Ελαστικά ελαφράς και βαρέας 
χρήσεως

6 30-6672.004 Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 19641,60 34352000-9
Ελαστικά επίσωτρα βαρέας 
χρήσεως

7 71.02-6672.001
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων  Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου

1.984,00 34350000-5
Ελαστικά ελαφράς και βαρέας 
χρήσεως

                                                                                                                                        Ψαχνά, 11-07-2017

  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝΣΗΣ ΤΥ

& ΑΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΟΥΡΝΗΣ

ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΤΕ3/Α

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

 ΠΕ5/Α

             

  Αρ. Μελέτης : 30/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - 



   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

        ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ               

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

Ενδ. Προϋπολογισμός: 73904,00€

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   

ΑΡΘΡΟ 1  ο  :  Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά  την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου (ΜΕ) του  Δήμου

Διρφύων-Μεσσαπίων.

ΑΡΘΡΟ 2  ο   : Ισχύουσες διατάξεις

 Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

(ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και

2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). 

 Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και  άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999),  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Ν.3419/2005

«Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012

και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροπο-ποιήθηκε και

ισχύει. 

 Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο

λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α)

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του

άρθρου 209 

 Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης

Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των

ορίων των οδηγιών 

 Την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  15  ΕΑΑΔΗΣΥ  (Απόφαση  161/2016)  «Οδηγίες  συμπλήρωσης  Τυποποιημένου  Εντύπου

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16

 Τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  στις σχετικές πιστώσεις  του οικονομικού έτους  2017  στους κάτωθι κωδικούς:



Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
1 10-6671.002 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 595,20

2 20-6671.002 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων κλπ οχημάτων 25147,20

3 20-6672.002 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων -μηχανημάτων 5307,20

4 25-6671.002 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων κλπ οχημάτων 4960,00

5 30-6671.002 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 16268,80

6 30-6672.004 Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 19641,60

7 71.02-6672.001 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων  Πυροσβεστικού Κλιμακίου 1.984,00

ΑΡΘΡΟ 3  ο  : Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

β) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

γ) Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου 

δ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 4  ο  : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με τους όρους που θα καθορίσει η

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5  ο  :  Χρόνος ισχύος Προσφοράς 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 6  ο  : Δαπάνη δημοσίευσης 

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163.

ΑΡΘΡΟ 7  ο  : Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης / Σύμβαση 

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση της προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται 

από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προμηθευτής 

υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης κατά τα λοιπά όπως στα ανωτέρω Άρθρα ορίζονται. 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από τον Δήμο που υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα 

μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 8  ο  : Εγγύησεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης

Η εγγυητική επιστολή  συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% του προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ 24% στα 1192€.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της

σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ 24%.

ΑΡΘΡΟ 9  ο  : Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ελαστικών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους και ο χρόνος αυτός 

αρχίζει μετά την οριστική παραλαβή .και την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 10  ο  : Έκπτωση του αναδόχου 



Εφόσον  υπάρξει  αδικαιολόγητης  υπέρβαση  της  συμβατικής  προθεσμίας  εκτέλεσης  της  προμήθειας  η  ο  ανάδοχος  δεν

συμμορφώνεται  προς  τις  κάθε  είδους  υποχρεώσεις  του,  μπορεί  να  κηρυχθεί  έκπτωτος  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του

Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 11  ο  :  Ενστάσεις 

Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12  ο  :  Πλημμελής κατασκευή 

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει

ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά με άλλα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 13  ο  :  Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

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

της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 14  ο  :  Παραλαβή Υλικών 

Τα υπό  προμήθεια  ελαστικά  θα  παραδίδονται  καθ’  όλη  την  διάρκεια  του  έτους,  ανάλογα με  τις  ανάγκες  των υπηρεσιών

(τμηματικά) και ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών δεν πρέπει  να ξεπερνά τις  δέκα (10)  ημερολογιακές ημέρες από την

έγγραφη ενημέρωση του προμηθευτή, ο τόπος παράδοσης των ελαστικών θα είναι η αποθήκη του εργοταξίου του Δήμου  μαζί

με τα συνοδευτικά παραστατικά (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο) παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και τα έξοδα μεταφοράς

θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Ο  Δήμος  δεν  υποχρεούται  να  απορροφήσει  το  σύνολο  των  ποσοτήτων  που  αναγράφονται  στον  ενδεικτικό

προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται

να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 15  ο  :  Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (05) μήνες από την υπογραφή της. 

                                                                                                                                                      Ψαχνά, 11-07-2017 

    

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝΣΗΣ ΤΥ

& ΑΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΟΥΡΝΗΣ

ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΤΕ3/Α

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

 ΠΕ5/Α


