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ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πετρούπολη, 02 Απριλίου 2012
Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 5244

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 40/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την
«Προμήθεια ελαστικών, επιστρώτων και ζαντών (έτους 2012) » προϋπολογισμού
€ 28.500,00 με το Φ.Π.Α.
Από το πρακτικό της 8ης του έτους 2012, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Σήμερα στις 30 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 4835 / 23.03.2012 πρόσκληση
του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με
το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης ΑυτοδιοίκησηςΠρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο εκτελών χρέη Πρόεδρου, Αντιπρόεδρος κ. Λάππας
Θεόδωρος, διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος (8ο Τακτικό Μέλος)
2.- Ζορμπά Ανθή, 1ο Τακτικό Μέλος
3.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2ο Τακτικό Μέλος
4.- Βενέτη Ελευθερία, 3ο Τακτικό Μέλος
5.- Ραγκούσης Εμμανουήλ, 4ο Τακτικό Μέλος
6.- Σίμος Ευάγγελος, 5ο Τακτικό Μέλος
7.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7ο Τακτικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κοτσαμπάς Θωμάς, Δήμαρχος-Πρόεδρος
2.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6ο Τακτικό Μέλος

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και το αναπληρωματικό μέλος κ. Δημητρίου Σοφία.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου, κ. Κακαλιά Ευστράτιο.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος
το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής :
Από την Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας (Τμήμα Προμηθειών), μας διαβιβάστηκε η παρακάτω
εισήγηση:
Συνημμένα σας διαβιβάζουμε τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές (αριθμ. μελέτης
1/2012) του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών, επιστρώτων & ζαντών (έτους 2012)»
προϋπολογισμού € 28.500,00 με το Φ.Π.Α. και παρακαλούμε για την έγκρισή τους σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου 4 της Υ.Α. 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ, καθώς
και επίσης τις σχετικές του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
Η εν λόγω μελέτη και οι σχετικοί όροι διακήρυξης έχουν ως εξής :
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ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. :

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ &
ΖΑΝΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού #28.500€# (είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ),
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%, αντιμετωπίζεται η προμήθεια ελαστικών, επισώτρων και
ζαντών με τα οποία θα καλυφθούν ανάγκες των μεταφορικών μέσων και Μηχανημάτων Έργου της
Υπηρεσίας Καθαριότητας και των λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου.

•
•
•
•
•

Η παραπάνω προμήθεια έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2012 του Δήμου και στους εξής Κ.Α.:
Στον Κ.Α. 10.6671.0002 με εγγεγραμμένη πίστωση 3.500,00 €
Στον Κ.Α. 20.6671.0005 με εγγεγραμμένη πίστωση 13.500,00 €
Στον Κ.Α. 30.6671.0002 με εγγεγραμμένη πίστωση 6.000,00 €
Στον Κ.Α. 35.6671.0002 με εγγεγραμμένη πίστωση 4.000,00 €
Στον Κ.Α. 50.6671.0002 με εγγεγραμμένη πίστωση 1.500,00 €

Η συνολική εγγεγραμμένη δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012 για την ανωτέρω
προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 28.500€ (είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ).
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός) και κριτήριο τη
χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε τόπο και χρόνο που θα δημοσιοποιηθούν αργότερα και
σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ».
Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά. Επίσης, σημειώνεται ότι είναι πιθανόν να υπάρξουν
αυξομειώσεις στις ποσότητες των υλικών.
Τα προς προμήθεια ελαστικά θα έχουν παραχθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 31 / 1 / 2012

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 31 / 1 / 2012

Ο
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Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΑΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔ. ΓΚΟΤΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Ελαστικό εμπρόσθιου &
οπίσθιου τροχού

Αριθμ.
Αρ.
Τιμολ.

Διαστάσεις

ποσότητα

Τιμή
μονάδος

1

Εμπροσθ. & οπίσθ.

6

10.5-20

2

423,00

846,00

2

Εμπροσθ. & οπίσθ

7

10.00-20

2

380,00

760,00

3

Εμπροσθ. & οπισθ.

3

10.00R-20

2

316,00

632,00

4

Εμπροσθ. & οπισθ.

1

10R-16,5

2

169,00

338,00

5

Εμπροσθ. & οπισθ.

2

10R-17,5

2

317,00

634,00

6

Εμπροσθ. & οπισθ.

4

10R-22,5

2

358,00

716,00

7

Εμπροσθ. & οπισθ

10

11R-22,5

6

341,00

2.046,00

8

Εμπροσθ.

12

12,5-80-18

2

396,00

792,00

9

Εμπροσθ. & οπισθ

11

12R-22,5

6

349,00

2.094,00

10

Εμπροσθ. & οπισθ

14

130/8017M/C

2

180,00

360,00

11

Εμπροσθ. & οπισθ

13

13R-22,5

2

390,00

780,00

12

Οπισθ

15

16,5-85-28

2

992,00

1.984,00

13

Οπισθ

16

16,9-14-28

2

592,00

1.184,00

14

Εμπροσθ. & οπισθ

17

165-70R-13

2

55,00

110,00

15

Εμπροσθ. & οπισθ

18

175-65R-14

3

97,00

291,00
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ΣΥΝΟΛΟ

16

Εμπροσθ. & οπισθ

19

175-70-R14

2

62,00

124,00

17

Εμπροσθ. & οπισθ

21

185-65R-14

2

70,00

140,00

18

Εμπροσθ. & οπισθ

8

185-65R-15

2

79,00

158,00

19

Εμπροσθ. & οπισθ

22

185-75R-16

2

120,00

240,00

20

Εμπροσθ. & οπισθ

23

185R-14

2

94,00

188,00

21

Οπισθ

20

18-7.00-8

2

100,00

200,00

22

Εμπροσθ. & οπισθ

24

195R-14

2

116,00

232,00

23

Εμπροσθ. & οπισθ

25

195R-15C

2

100,00

200,00

24

Εμπροσθ. & οπισθ

26

205-60R-16

1

197,00

197,00

25

Εμπροσθ. & οπισθ

27

205-80R-16

2

126,00

252,00

26

Εμπροσθ. & οπισθ

28

215-75R-16

1

159,00

159,00

27

Εμπροσθ. & οπισθ

29

215-75R17,5

2

212,00

424,00

28

Εμπροσθ.

30

220-60-12

2

120,00

240,00

29

Εμπροσθ. & οπισθ

31

225-45R-17

2

150,00

300,00

30

Εμπροσθ. & οπισθ

40

225-75R17,5

2

219,00

438,00

31

Εμπροσθ. & οπισθ

32

235-75-15

2

127,00

254,00

32

Εμπροσθ.

33

1

289,00

289,00

33

Εμπροσθ.

5

2

299,00

598,00

34

Εμπροσθ. & οπισθ

34

1

343,00

343,00

35

Εμπροσθ. & οπισθ

35

4

354,00

1.416,00

36

Εμπροσθ. & οπισθ

37

2

502,00

1.004,00

37

Εμπροσθ. & οπισθ

38

4

376,00

1.504,00

38

Οπισθ

9

1

583,00

583,00

39

Εμπροσθ. & οπισθ

36

1

40,00

40,00

245-70R19,5
275-70R22,5
285-70R19,5
295-80R22,5
315-70R22,5
315-80R22,5
385-55R22,5
3-50-10
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40

Εμπροσθ. & οπισθ

39

5*4-6

2

40,00

80,00

ΣΥΝΟΛΟ:

23.170,00

ΦΠΑ 23%:

5.329,10

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

0,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

28.500,00

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 31 / 1 / 2012

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 31/ 1 / 2012

Ο
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΑΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔ. ΓΚΟΤΣΗΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ &
ΖΑΝΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2012)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνουν την προμήθεια και την τοποθέτηση των ελαστικών (επισώτρων)
καθώς και των απαραίτητων αεροθαλάμων (σαμπρελών) στα οχήματα του Δήμου. Επίσης
περιλαμβάνουν κάθε δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά είναι όμως απαραίτητη
για την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.
Στους παρακάτω όρους δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α..
Η τιμή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΑΡΘΡΟΝ 1ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 10–16,5, κατάλληλο για φορτωτή - εκσκαφέα με μικτό βάρος 7,5tn, θα
διατεθούν έως 169,00 € (εκατόν εξήντα εννέα ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 2ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 10 R –17,5, κατάλληλο για φορτηγό ανοικτό, με ανυψωτικό μηχανισμό,
γερανός με μικτό βάρος 11tn, θα διατεθούν έως 317 € (τριακόσια δεκαεπτά ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 3ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 10 R –20, με πέλμα τύπου LS 97 για όλες τις θέσεις, κατάλληλο για μηχάνημα
έργου, καδοπλυντήριο με μικτό βάρος 9,5tn, θα διατεθούν έως 316 € (τριακόσια δεκαέξι ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 4ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 10 R –22,5, με πέλμα τύπου LS 97 για όλες τις θέσεις, κατάλληλο για
μηχάνημα έργου, σάρωθρο με μικτό βάρος 13 tn, θα διατεθούν έως 358 € (τριακόσια πενήντα οκτώ ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 5ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 275-70R-22,5 με πέλμα τύπου MC 85 για όλες τις θέσεις, κατάλληλο για
εμπρόσθιο ελαστικό Λεωφορείο μάρκας SOLARIS και μικτού βάρους 14.500 , θα διατεθούν έως 299 €
(διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 6ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 10,5 - 20 , κατάλληλο για μηχάνημα έργου, φορτωτής – εκσκαφέας με μικτό
βάρος 7,5 tn, θα διατεθούν έως 423 € (τετρακόσια είκοσι τρία ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 7ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 10.00 – 20, κατάλληλο για φορτηγό απορριμματοφόρο, με μικτό βάρος 16 tn,
θα διατεθούν έως 380 € (τριακόσια ογδόντα ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 8ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 185-65R-15 με πέλμα τύπου CINTURATO P4 για όλες τις θέσεις, κατάλληλο
για ημιφορτηγό ανοιχτό με μικτό βάρος 1900 κιλών, θα διατεθούν έως 79 € ( εβδομήντα εννέα ευρώ)

-7ΑΡΘΡΟΝ 9ον

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 385-55R-22,5 με πέλμα τύπου FH 88 Amaranto για όλες τις θέσεις κατάλληλο
για τους οπίσθιους τροχούς του Λεωφορείου μάρκας SOLARIS και μικτού βάρους 14.500 κιλά, θα διατεθούν
έως 583 € (πεντακόσια ογδόντα τρία ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 10ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 11R–22,5, με πέλμα τύπου FR 25 για όλες τις θέσεις κατάλληλο για φορτηγό
απορριμματοφόρο, με μικτό βάρος 17tn, θα διατεθούν έως 341 € (τριακόσια σαράντα ευρώ ).
ΑΡΘΡΟΝ 11ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 12R – 22,5, με πέλμα τύπου FG 85 για όλες τις θέσεις και όλους τους τύπους
εδάφους κατάλληλο για φορτηγό τριαξονικό, με μικτό βάρος 26tn, θα διατεθούν έως 349 € (τριακόσια
σαράντα εννέα ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 12ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 12,5 – 80 – 18, κατάλληλο για φορτωτή εκσκαφέα, με μικτό βάρος 7,8tn, θα
διατεθούν έως 396 € (τριακόσια ενενήντα έξι ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 13ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 13R –22,5 , με πέλμα τύπου AP 05 για όλες τις θέσεις κατάλληλο για φορτηγό
ανοικτό ανατρεπόμενο, με μικτό βάρος 16tn, θα διατεθούν έως 390 € (τριακόσια ενενήντα ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 14ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 130 – 80 – 17Μ/c 65P, κατάλληλο για δίκυκλο θα διατεθούν έως 180 €
(εκατόν ογδόντα ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 15ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 16,5 – 85 – 28, κατάλληλο για φορτωτή εκσκαφέα, με μικτό βάρος 7,8tn, θα
διατεθούν έως 992 € (εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 16ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 16,9 – 14 - 28, κατάλληλο για φορτωτή εκσκαφέα, με μικτό βάρος 7,5tn, θα
διατεθούν έως 592 € ( πεντακόσια ενενήντα δύο ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 17ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 165-70R-13, με πέλμα τύπου CINTURATO P4 για όλες τις χρήσεις κατάλληλο
για ημιφορτηγό ανοικτό με μικτό βάρος 1510 κιλών, θα διατεθούν έως 55 € (πενήντα πέντε ευρώ ).
ΑΡΘΡΟΝ 18ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 175 – 65R – 14, με πέλμα τύπου CINTURATO P4 για όλες τις χρήσεις
κατάλληλο για επιβατηγό,θα διατεθούν έως 97 € ( ενενήντα επτά ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 19ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 175 – 70 – R14 , κατάλληλο για επιβατηγό, θα διατεθούν έως 62 € ( εξήντα
δύο ευρώ ).
ΑΡΘΡΟΝ 20ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 18*7.00 – 8, κατάλληλο για σάρωθρο μικρό τροχοφόρο, θα διατεθούν έως
100 € (εκατό ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 21ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 185 – 65 – R14 κατάλληλο επιβατηγό, θα διατεθούν έως 70 € ( εβδομήντα
ευρώ ).
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Για ένα ελαστικό διαστάσεων 185 – 75 – R16, κατάλληλο για φορτηγό βραχυονοφόρο, με μικτό βάρος 4,2tn,
θα διατεθούν έως 120 € (εκατόν είκοσι ευρώ ).
ΑΡΘΡΟΝ 23ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 185 – R14 , κατάλληλο για φορτηγό κλειστό, με μικτό βάρος 2.390 κιλών, θα
διατεθούν έως 94 € (ενενήντα τέσσερα ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 24ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 195 – R14, κατάλληλο για φορτηγό ανοικτό ή κλειστό μη ανατρεπόμενο, με
μικτό βάρος 2.800 κιλών, θα διατεθούν έως 116 € ( εκατόν δεκαέξι ευρώ ).
ΑΡΘΡΟΝ 25ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 195 – R15, κατάλληλο για φορτηγό ανοικτό μη ανατρεπόμενο, με μικτό βάρος
2.570 κιλών, θα διατεθούν έως 100 € (εκατό ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 26ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 205-60R-16, κατάλληλο για επιβατηγό μάρκας SUZUKI SX4 με μικτό βάρος
1700 κιλών, θα διατεθούν έως 197 € (εκατό ενενήντα επτά ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 27ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 205 – 80 – R16, κατάλληλο για φορτηγό μη ανατρεπόμενο ανοικτό , με μικτό
βάρος 2.720 κιλών, θα διατεθούν έως 126 € (εκατόν είκοσε έξι ευρώ ).
ΑΡΘΡΟΝ 28ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 215 – 75 – R16, κατάλληλο για φορτηγό ανατρεπόμενο , με μικτό βάρος 6,5tn,
θα διατεθούν έως 159 € (εκατόν πενήντα εννέα ευρώ ).
ΑΡΘΡΟΝ 29ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 215 – 75 – R17,5, κατάλληλο για φορτηγό ανοικτό ανατρεπόμενο, με μικτό
βάρος 8,5tn, θα διατεθούν έως 212 € (διακόσια δώδεκα ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 30ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 220 – 60 – 12, κατάλληλο για τροχοφόρο σάρωθρο, θα διατεθούν έως 120 €
(εκατόν είκοσι ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 31ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 225 – 45 – R17, κατάλληλο για επιβατηγό, θα διατεθούν έως 150 € (εκατόν
πενήντα ευρώ ).
ΑΡΘΡΟΝ 32ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 235 – 75 – R15, κατάλληλο για πυροσβεστικό, θα διατεθούν έως 127 €
(εκατόν είκοσι επτά ευρώ ).
ΑΡΘΡΟΝ 33ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 245 – 70 – R19,5, κατάλληλο για λεωφορείο κλειστό αστικό, με μικτό βάρος
10tn, θα διατεθούν έως 289 € (διακόσια ογδόντα εννέα ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 34ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 285 – 70 – R19,5, κατάλληλο για φορτηγά απορριμματοφόρα, με μικτό βάρος
16tn, θα διατεθούν έως 343 € (τριακόσια σαράντα τρία ευρώ).
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Για ένα ελαστικό διαστάσεων 295 – 80 – R22,5, κατάλληλο για φορτηγά απορριμματοφόρα, με μικτό βάρος
18,5tn, θα διατεθούν έως 354 € ( τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ ).
ΑΡΘΡΟΝ 36ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 3 – 50 - 10, κατάλληλο για δίκυκλα, θα διατεθούν έως 40 € (σαράντα ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 37ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 315 – 70 – R22,5, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, καδοπλυντήριο, με μικτό
βάρος 10tn, θα διατεθούν έως 502 € (πεντακόσια δύο ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 38ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 315 – 80 – R22,5, κατάλληλο για φορτηγά απορριμματοφόρα με μικτό βάρος
26tn, θα διατεθούν έως 376 € (τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ ).
ΑΡΘΡΟΝ 39ον
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 5 * 4 - 6, κατάλληλο για δίκυκλα, θα διατεθούν έως 40 € (σαράντα ευρώ).
ΑΡΘΡΟΝ 40ον
Για ένα ελαστικό επίσωτρο διαστάσεων 225 – 75R – 17,5 κατάλληλο για πολυμηχάνημα εκχιονιστικό
μάρκας AUSA τύπου Μ 300 Η με βάρος λειτουργίας 3tn, θα διατεθούν έως 219 € (διακόσια δεκαεννέα
ευρώ).

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 23 / 1 / 2012

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 31 / 1 / 2012

Ο
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΑΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔ. ΓΚΟΤΣΗΣ

\\

-10-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
& ΖΑΝΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρον 1ον
Αντικείμενο της συγγραφής
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ελαστικών, επισώτρων και ζαντών, για τις
ανάγκες των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2012.
Άρθρον 2ον
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Της υπ' αριθμ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β’/23.3.93) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: ’’Ενιαίος κανονισμός
προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης’’,
Του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.06) ’’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων’’,
Του Νόμου 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α’/1.2.95) με θέμα: ’’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων’’,
Του Νόμου 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α’/30.5.97) με θέμα: ’’Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις’’ και
Της υπ' αριθμ. Π1/2235/08 (ΦΕΚ 1670/Β’/18.8.08) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: ’’Εφαρμογή
Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2008’’, όπως ισχύει σήμερα.
Άρθρον 3ον
Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α)

Η διακήρυξη του διαγωνισμού,

β)

Το Περιγραφικό τιμολόγιο,

γ)

Ο προϋπολογισμός προσφοράς,

δ)

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός,

ε)

Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,

στ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων και
ζ)

Η τεχνική έκθεση

Άρθρον 4ον
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός), δια υποβολής
σφραγισμένων προσφορών, κατόπιν δημόσιας προσκλήσεως. Το κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη
τιμή, με τους όρους που καθορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Η αξιολόγηση των προσφορών θα
γίνει από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Δήμου Πετρούπολης.
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Άρθρον 5ον
Εγγύηση συμμετοχής
1. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης.
2. Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, με ποινή μη αποδοχής της συμμετοχής στο διαγωνισμό, δεν μπορεί
να είναι μικρότερος των τριών (3) μηνών (συν-πλην δύο ημερών), από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
Άρθρον 6ον
Σύμβαση
Ο Ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να
έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10)
ημερών, για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 7, εγγύηση για την καλή
εκτέλεση αυτής.
Άρθρον 7ον
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί του ποσού στο οποίο καταρτίζεται η
σύμβαση, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26
της υπ’ αριθμ. 11389/93 ΥΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασής επιστρέφεται στον ανάδοχο της
προμήθειας μετά την περάτωση της παραλαβής των υλικών και τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.
2. Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, με ποινή ή μη υπογραφής της σύμβασης, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 6 (έξι) μηνών (συν πλην δυο ημερών) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρον 8ον
Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας και τόπος παράδοσης
Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του τμήματος των υλικών,
καθορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από το σχετικό αίτημα της αρμόδιας για την προμήθεια
υπηρεσίας. Παράταση στον παραπάνω χρόνο παράδοσης μπορεί να δοθεί έως πέντε (5) ημερολογιακές
ημέρες.
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης καθορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής αυτής και εφόσον
δεν έχουν εξαντληθεί τα υλικά της προμήθειας.
Το αντικείμενο της προμήθειας θα παραδοθεί ή θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου.
Εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία το ζητήσει, ο ανάδοχος θα τοποθετεί τα ελαστικά επί του οχήματος που θα του
υποδειχθεί, δωρεάν (χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση).
Άρθρον 9ον
Ποινικές ρήτρες–Έκπτωση αναδόχου
Για κάθε ημέρα υπέρβασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας, όπως καθορίστηκε σε
προηγούμενο άρθρο, ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνη με την προβλεπόμενη στο άρθρο 33 της υπ’ αριθμ.
11389/93 ΥΑ.
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ή
εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 της υπ’ αριθμ. 11389/93 ΥΑ.
Εάν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραδοθέντων ειδών δεν είναι σύμφωνα αυτά που προδιαγράφονται
στη μελέτη προμήθειας και τα οποία αποτελούν συμβατική υποχρέωση, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να
αντικαταστήσει τα είδη με άλλα που να εκπληρώνουν τις προδιαγραφές ή να προβεί στις απαραίτητες
εκείνες ενέργειες που θα άρουν την παραπάνω ασυμφωνία , αλλιώς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος.
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Ελαττωματικά υλικά
Αν τα υπό προμήθεια υλικά δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής εντός της από της
ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, η επιτροπή μπορεί να προβεί στην τακτοποίηση των ελαττωμάτων εις βάρος
και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του
Δήμου, τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του
αναδόχου.
Άρθρον 11ον
Φόροι - τέλη - κρατήσεις
Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ.
Από τον ανάδοχο παρακρατείται κατά την πληρωμή του ποσοστού 4% έναντι του φόρου εισοδήματος (για
την παρακράτηση αυτή θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση παρακράτησης).
Οποιαδήποτε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημερομηνία εξόφλησης βαραίνει τον ανάδοχο.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Άρθρον 11ον
Προσωρινή και οριστική παραλαβή
Η προσωρινή παραλαβή της προμήθειας, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου παρουσία του
αναδόχου ή εκπροσώπου του.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν επουσιώδεις αποκλίσεις από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές,
η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανομένων υλικών και την
αντικατάστασή τους ή να υποδείξει στον ανάδοχο τα σημεία στα οποία πρέπει να επέλθουν βελτιώσεις.
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποδείξεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης
(από την ίδια την επιτροπή) προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για
λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες του και τα συμφέροντά του τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας του
αναδόχου.
Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της σύμβασης ενεργείται σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις η οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή ή τυγχάνει εφαρμογή η παρ.3 του
άρθρου 29 της υπ' αριθμ. 11389/3/93 Υ.Α. (αυτοδίκαιη παραλαβή).
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 31 / 1 / 2012

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 31 / 1 / 2012

Ο
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΑΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔ. ΓΚΟΤΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ &
ΖΑΝΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2012)
Ε Ι Δ Ι Κ Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρον 1ον
Αντικείμενο της συγγραφής
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ελαστικών, επισώτρων και ζαντών, για τις
ανάγκες των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2012.
Άρθρον 2ον
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Της υπ' αριθμ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β’/23.3.93) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: ’’Ενιαίος κανονισμός
προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης’’,
Του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.06) ’’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων’’,
Του Νόμου 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α’/1.2.95) με θέμα: ’’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων’’,
Του Νόμου 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α’/30.5.97) με θέμα: ’’Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις’’ και
Της υπ' αριθμ. Π1/2235/08 (ΦΕΚ 1670/Β’/18.8.08) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: ’’Εφαρμογή Ενιαίου
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2008’’, όπως ισχύει σήμερα.
Άρθρον 3ον
Πληρωμές του αναδόχου

Κατά την διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τις παραλαβές των υλικών εκδίδονται τα αντίστοιχα
χρηματικά εντάλματα πληρωμών (ΧΕΠ) τα οποία εξοφλούνται από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
Πετρούπολης.
Άρθρον 4ον
Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και δεν μπορεί
να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών.
Ο καθορισμός του παραπάνω χρόνου θα γίνει: (α) δια υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/95 από τον
προμηθευτή και (β) δια ανάλογης βεβαίωσης από τον κατασκευαστή των ελαστικών, εφόσον αυτός δεν είναι
ο προμηθευτής.
Άρθρον 5ον
Παλαιότητα των ελαστικών
Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι παραγωγής το πολύ 6 (έξι) μηνών προ της ημέρας εκτέλεσης της
προμήθειάς.
Άρθρον 6ον
Εργοστάσιο κατασκευής ελαστικών
Τα προσφερόμενα ελαστικά θα έχουν παραχθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι επώνυμα με
ευρεία κυκλοφορία στη Ελληνική αγορά και απολύτως κατάλληλα για τα οχήματα και τη χρήση που
προορίζονται.
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Υπέρβαση προϋπολογισμού-αυξομείωση των ποσοτήτων υλικών

Ο Δήμος στην περίπτωση μη ύπαρξης έγκυρης (τεχνικά) προσφοράς εντός του ποσού προϋπολογισμού για
τμήμα της προμήθειας, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αποδεκτή προσφορά υπερβαίνοντας το πολύ έως
20% τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου τμήματος, χωρίς όμως να γίνεται υπέρβαση του συνολικού
προϋπολογισμού.
Ο Δήμος και σύμφωνα με ανάγκες που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν (π.χ ολική καταστροφή
ελαστικού κατά την εργασία του οχήματος) μπορεί να προχωρήσει στη αύξηση ή τη μείωση των ποσοστών
των υπό προμήθεια υλικών. Η αύξηση των ποσοτήτων δεν μπορεί να επιφέρει υπέρβαση του ποσού του
εγγεγραμμένου στον προϋπολογισμό του Δήμου στον σχετικό Κ.Α της προμήθειας.
Επίσης κάποια από τις ενδιαφερόμενες για την προμήθεια Υπηρεσίες ( αντιστοιχούν στους Κ.Α ) και
σύμφωνα με τις ανάγκες της μπορεί να μειώσει τις ποσότητές ενός είδους ελαστικών υπέρ ενός άλλου
είδους που όμως ανήκει στον ίδιο Κ.Α.
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 31 / 1 / 2012
Ο
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 31 / 1 / 2012
Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΟΔ. ΓΚΟΤΣΗΣ

ΧΑΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Πετρούπολης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό δια υποβολής
σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως
της προμήθειας ελαστικών, επισώτρων και ζαντών για τις ανάγκες των μεταφορικών μέσων &
μηχανημάτων του Δήμου.
Άρθρον 1ον
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης (Κ.
Βάρναλη 76-78 3ος όροφος) την 26η Απριλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 9.00 π.μ. έως 11.00
π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτών.
Άρθρον 2ον
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Της υπ' αριθμ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β’/23.3.93) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: ’’Ενιαίος κανονισμός
προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης’’,
Του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.06) ’’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων’’,
Του Νόμου 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α’/1.2.95) με θέμα: ’’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων’’,
Του Νόμου 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α’/30.5.97) με θέμα: ’’Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις’’ και
Της υπ' αριθμ. Π1/2235/08 (ΦΕΚ 1670/Β’/18.8.08) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: ’’Εφαρμογή Ενιαίου
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2008’’, όπως ισχύει σήμερα.
Άρθρον 3ον
Συμβατικά στοιχεία

Τα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία θα συνοδεύσουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α)

Η διακήρυξη του διαγωνισμού,

β)

Το Περιγραφικό τιμολόγιο,

γ)

Ο προϋπολογισμός προσφοράς (του αναδόχου),

δ)
ε)
στ)
ζ)

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός,
Η ειδική γενική συγγραφή υποχρεώσεων,
Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων και
Η τεχνική έκθεση

Τα παραπάνω στοιχεία – εκτός του γ) το οποίο θα περιέχεται στην προσφορά του αναδόχου – περιέχονται
στην υπ’ αριθμ. 1 /2012 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία έχει θεωρηθεί από τον
Προϊστάμενο της εν λόγω Δ/νσης.
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Άρθρον 4ον
Προϋπολογισμός προμήθειας
Το κόστος εκτέλεσης της προμήθειας προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 28.500 € (είκοσι οχτώ χιλιάδες
πεντακόσια ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου
έτους 2011, και αναλυτικά τους εξής Κ.Α.:
•
Τον Κ.Α. 10.6671.0002, ο οποίος έχει πιστωθεί με 3.500,00 € .
•
Τον Κ.Α. 20.6671.0005, ο οποίος έχει πιστωθεί με 13.500,00 €
•
Τον Κ.Α. 30.6671.0002, ο οποίος έχει πιστωθεί με 6.000,00 €
•
Τον Κ.Α. 35.6671.0002, ο οποίος έχει πιστωθεί με 4.000,00 €
•
Τον Κ.Α. 50.6671.0002, ο οποίος έχει πιστωθεί με 1.500,00 €.
Άρθρον 5ον
Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας και τόπος παράδοσής
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών, καθορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές
ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού προμήθειας. Παράταση στον παραπάνω χρόνο
παράδοσης μπορεί να δοθεί το πολύ έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα και για τμηματική παράδοση των ειδών στις ανωτέρω προθεσμίες (από το
σχετικό αίτημα).
Το αντικείμενο της προμήθειας θα παραδοθεί ή θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου.
Εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία το ζητήσει, ο ανάδοχος θα τοποθετεί τα ελαστικά επί του οχήματος, που θα
του υποδειχθεί, δωρεάν (χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση).

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Άρθρον 6ον
Εγγυήσεις
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υπουργικής
Απόφασης, ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της τιμής των προσφερόμενων ειδών στον προϋπολογισμό
μελέτης.
Η προηγούμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου
προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη, δηλαδή συνολικά τουλάχιστον τρεις (3) μήνες (συν – πλην δύο
ημερών) από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί του ποσού στο οποίο καταρτίζεται η
σύμβαση (χωρίς ΦΠΑ).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την επιτροπή παραλαβής.
Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, με ποινή μη υπογραφής της σύμβασης, δεν μπορεί να είναι
μικρότερος του ενός έτους (συν – πλην δύο ημερών) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα έχουν συνταχθεί, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 26 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α..
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν
σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών το δικαίωμα να παρέχουν τέτοιες εγγυήσεις. Θα συνοδεύονται δε από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική.
Άρθρον 7ον
Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες προσερχόμενοι στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή δια τηλεφωνικής επικοινωνίας με την κ. Πέγκα Γεώργιο στο τηλέφωνο
210/5065409 (fax 210/5019477).
Περίληψη της διακηρύξεως θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ.
11389/93 ΥΑ.
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Δικαίωμα συμμετοχής
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις
προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ,που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό
επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και από το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους, βάση του
πιστοποιητικού του οικείου επιμελητηρίου, προκύπτει ότι στον κύκλο εργασιών τους ανήκει και η εμπορία ή
κατασκευή ελαστικών.
Άρθρον 9ον
Φάκελος προσφοράς

1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
α.
β.

Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου
εκτέλεσης της προμήθειας.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Το αντικείμενο της προμήθειας.
ε. Η ημερομηνία του διαγωνισμού.
στ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα.

2. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, με ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, όλα
τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
2.1. Γραμμάτιο κατάθεσης ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον πρόχειρο διαγωνισμό.
2.2. Εξουσιοδότηση (εάν δεν παρίσταται ο κατά νόμο εκπρόσωπος της εταιρείας) για την επίδοση της
προσφοράς και των σχετικών δικαιολογητικών, ως και για την υπογραφή του πρακτικού διεξαγωγής
του διαγωνισμού.
2.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και
το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2.5. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συμμετέχων έλαβε πλήρη γνώση των ορών της παρούσας διακήρυξης
(μετά των προσαρτημάτων της) και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
2.6. Δήλωση της χρονικής διάρκειας της προσφοράς, η οποία με ποινή αποκλεισμού δε μπορεί να είναι
μικρότερη των 60 (εξήντα) ημερών (ως ημέρα έναρξης μέτρησης της χρονικής διάρκειας θα θεωρηθεί η ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού).
2.7. Τα εργοστάσια κατασκευής και τον τύπο των προσφερόμενων ελαστικών. Με ποινή αποκλεισμού
της προσφοράς για το αντίστοιχο είδος, ο προσφέρων θα πρέπει να συντάξει την προσφορά του
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει την δυνατότητα στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία να επιλέξει το είδος
ελαστικού από τουλάχιστον τρία διαφορετικά εργοστάσια κατασκευής.
2.8. Τα τεχνικά στοιχεία (τουλάχιστον) των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενα με επίσημα προσπέκτους, προκειμένου να είναι εφικτή η τεχνική αξιολόγηση των παραπάνω υλικών.
2.9. Σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα λοιπά
στοιχεία του εξωτερικού φακέλου και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (τύπο τιμολογίου και τύπο προϋπολογισμού). Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί, καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Η προσφερόμενη τιμή για κανένα λόγο δεν υπόκειται
σε αναθεώρηση. Πέρα της τιμής προσφοράς ουδεμία διευκρίνηση επιτρέπεται να αναγραφεί στα
έντυπα. Η προσφερόμενη συνολική τιμή αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά σε περίπτωση δε
διαφοράς υπερισχύει η ολογράφως αναγραφομένη τιμή. Ουδεμία διόρθωση επιτρέπεται της προσφερόμενης τιμής μονάδος η της συνολικής δια σβησίματος εκτός αν αυτή μπορεί να γίνει με διαγράμμιση και οπωσδήποτε μονογραμμένη. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της ειδικής συγγραφής
υποχρεώσεων της σχετικής μελέτης, με ποινή αποκλεισμού από το προσφερόμενο είδος, η προσφερόμενη τιμή για κάποιο είδος δεν μπορεί να υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή που αναφέρεται στον
Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
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Εφόσον τα περιεχόμενα των νομιμοποιητικών εγγράφων και πιστοποιητικών δεν είναι πλήρη, η προσφορά
θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται χωρίς να ανοιχθεί ο
σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά.
Άρθρον 10ον
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο πρώτο άρθρο της παρούσας.

2. Οι σφραγισμένες προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή του διαγωνισμού επιτροπή, η οποία συνεδριάζει δημόσια, στο χρόνο που αναφέρεται στην παρούσα, προκειμένου να παραλάβει τους φακέλους των προσφορών. Για κάθε φάκελο που παραλαμβάνεται, εφόσον βεβαιωθεί η αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου επίδοση της προσφοράς, αναγράφεται ο αύξων αριθμός του. Ο ίδιος
αριθμός αναγράφεται και στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής. Επίσης σε περίπτωση μη αποδοχής
κάποιας προσφοράς αναγράφεται και ο λόγος που επιβάλλει αυτό. Όταν παρέλθει ο χρόνος παραλαβής
η παράδοση των προσφορών θεωρείται ότι περατώθηκε και αναγράφεται τούτο εις τα πρακτικά.

3. Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς, εκτός αν η επίδοση προσφορών έχει αρχίσει πριν της από την διακήρυξη οριζόμενης
ώρας λήψης αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
Άρθρον 11ον
Αποσφράγιση προσφορών
Όταν τελειώσει η παράδοση των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια. Η επιτροπή αποσφραγίζει
τον κύριο φάκελο καθώς και τον φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου,
σύμφωνα με τη σειρά παραδόσεως. Μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς κατά φύλλο από τα μέλη της επιτροπής, καθώς και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς που
παραμένει κλειστός. Εν συνεχεία γράφονται περιληπτικά στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε
φάκελο, παρουσία των διαγωνιζομένων. Οι φάκελοι που περιέχουν την οικονομική προσφορά παραμένουν
σφραγισμένοι αφού έχει ήδη γραφτεί πάνω σ' αυτούς ο αύξων αριθμός του διαγωνιζομένου. Όταν
καταγραφούν τα δικαιολογητικά όλων των προσφορών εξέρχονται από την αίθουσα όλοι όσοι βρίσκονται
εκεί και η συνεδρίαση γίνεται μυστική.
Η επιτροπή (μυστικώς συνεδριάζουσα) ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και
αποφασίζει περί των αποκλεισθέντων.
Άρθρον 12ον
Διαδικασία αξιολόγησης – επιλογή αναδόχου
Η αξιολόγηση των προσφορών, από την επιτροπή, θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια:

1. Απόρριψη των προσφορών οι οποίες δεν πληρούν τους γενικούς όρους της διακήρυξης ή του τμήματος
της προσφοράς που δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές. Όταν γίνεται πάλι δημόσια η συνεδρίαση, ο
πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από το διαγωνισμό ή το τμήμα της προσφοράς που αποκλείεται, καθώς επίσης και τους λόγους αποκλεισμού των και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με την σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους. Επίσης ανακοινώνεται
για τους υπόλοιπους τυχόν τμήμα για κάποια ή κάποιες προσφορές που αποκλείεται, λόγω μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της μελέτης.

2. Τεχνική αξιολόγηση των υπολοίπων προσφορών.
3.

Απόρριψη των προσφορών για τα είδη που δεν πληρούν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

4. Άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για τους διαγωνιζόμενους που δεν έχουν αποκλειστεί.
5. Απόρριψη των προσφορών που δεν συμφωνούν με τους γενικούς οικονομικούς όρους της διακήρυξης.
6. Καταγραφή σε κατάσταση της τιμής κάθε είδους και για κάθε προσφορά.
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7. Ως ανάδοχος κάθε είδους της προμήθειας επιλέγεται η επιχείρηση βάση της προσφοράς της οποίας
προκύπτει η μικρότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας. Εάν πολλές υποψηφιότητες έχουν προσφέρει την ίδια (ελάχιστη) τιμή, τότε η ανάδοχος κηρύσσεται μεταξύ αυτών δια κληρώσεως.

8. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας τμήματος των υλικών από διαφορετικούς προμηθευτές,
εφόσον για το τμήμα αυτό έχει δοθεί χαμηλότερη προσφορά, τα υλικά αυτά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, μπορούν να ’’συνεργαστούν’’ αρμονικά με τα υπόλοιπα και το ύψος του (του τμήματος της προμήθειας) ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης.
Άρθρον 13ον
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α. 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 τη Δημαρχιακή 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..
β. 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
Διενέργεια του Διαγωνισμού 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 Δημαρχιακή Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της
υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρον 14ον
Κατακύρωση του διαγωνισμού
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από τη Δημαρχιακή Επιτροπή, κατόπιν
σχετικής εισήγησης της αρμόδιας για την διεξαγωγή του διαγωνισμού Επιτροπής.
Άρθρον 15ον
Σύμβαση
Η σύμβαση της προμήθειας συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 25 της υπ' αριθμ. 11389/93 ΥΑ,
καταρτίζεται με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν και δεν
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω. Εκ μέρους του φορέα προκήρυξης, η σύμβαση θα
υπογραφεί από το Δήμαρχο.
Άρθρον 16ον
Ποινικές ρήτρες –Έκπτωση αναδόχου
Για κάθε ημέρα υπέρβασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας, όπως καθορίστηκε σε
προηγούμενο άρθρο, ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνη με την προβλεπόμενη στο άρθρο 33 της υπ΄ αριθμ.
11389/93 ΥΑ..
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Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ή
εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 της υπ’ αριθμ. 11389/3/93 ΥΑ..
Εάν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραδοθέντων ειδών δεν είναι σύμφωνα αυτά που προδιαγράφονται
στη μελέτη προμήθειας και τα οποία αποτελούν συμβατική υποχρέωση, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να
αντικαταστήσει τα είδη με άλλα που να εκπληρώνουν τις προδιαγραφές ή να προβεί στις απαραίτητες
εκείνες ενέργειες που θα άρουν την παραπάνω ασυμφωνία, αλλιώς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος.
Άρθρον 17ον
Ελαττωματικά είδη
Αν τα υπό προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής εντός της από της
ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, η επιτροπή μπορεί να προβεί στην τακτοποίηση των ελαττωμάτων εις βάρος
και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του
Δήμου, τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του
αναδόχου.
Άρθρον 18ον
Πληρωμές του αναδόχου
Κατά την διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τις παραλαβές των υλικών εκδίδονται τα αντίστοιχα
χρηματικά εντάλματα πληρωμών (ΧΕΠ) τα οποία εξοφλούνται από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
Πετρούπολης.
Άρθρον 19ον
Υπέρβαση προϋπολογισμού-αυξομείωση των ποσοτήτων υλικών
Ο Δήμος στην περίπτωση μη ύπαρξης έγκυρης (τεχνικά) προσφοράς εντός του ποσού προϋπολογισμού για
τμήμα της προμήθειας, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αποδεκτή προσφορά υπερβαίνοντας το πολύ έως
20% τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου τμήματος, χωρίς όμως να γίνεται υπέρβαση του συνολικού
προϋπολογισμού.
Ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει στην αύξηση ή τη μείωση των ποσοτήτων των υπό προμήθεια υλικών. Η
αύξηση των ποσοτήτων δεν μπορεί να επιφέρει υπέρβαση του ποσού του εγγεγραμμένου στον
προϋπολογισμό του Δήμου στον σχετικό Κ.Α. της προμήθειας.
Ο Δήμος μπορεί, σύμφωνα με τις ανάγκες του, να μειώσει τις ποσότητες ενός είδους ελαστικών υπέρ ενός
άλλου είδους που όμως ανήκει στον ίδιο Κ.Α..
Άρθρον 20ον
Προσωρινή και οριστική παραλαβή
Η προσωρινή παραλαβή της προμήθειας, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου παρουσία του
αναδόχου ή εκπροσώπου του.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν επουσιώδεις αποκλίσεις από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές,
η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανομένων υλικών και την
αντικατάστασή τους ή να υποδείξει στον ανάδοχο τα σημεία στα οποία πρέπει να επέλθουν βελτιώσεις.
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποδείξεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης
(από την ίδια την επιτροπή) προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για
λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες του και τα συμφέροντά του τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας του
αναδόχου.
Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της σύμβασης ενεργείται σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις η οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή ή τυγχάνει εφαρμογή η παρ.3 του
άρθρου 29 της υπ' αριθμ. 11389/3/93 Υ.Α. (αυτοδίκαιη παραλαβή).
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Άρθρον 21ον
Διαφορές Διακήρυξης-Νομοθεσίας
Σε τμήματα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική νομοθεσία όπως
αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης.
Άρθρον 22ον
Άλλα στοιχεία
Με την παρούσα μελέτη εγκρίθηκαν και τα τεύχη της υπ΄ αριθμό 1/2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος
του Δήμου Πετρούπολης.
Άρθρον 23ον
Δημοσίευση της παρούσης
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία.
Πετρούπολη, 29 - 03- 2012
Ο
Δήμαρχος

Κοτσαμπάς Θωμάς
Ο Συντάξας

Ο Θεωρήσας
31/1/12

31/1/12

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
ΠΡ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται στην επιτροπή την έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης του
προαναφερόμενου διαγωνισμού, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2.-Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.06) ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨.
3.-Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β’/23.3.93) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: ’’Ενιαίος
κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης’’,
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4.-Του Νόμου 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α’/1.2.95) με θέμα: ’’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων’’,
5.-Του Νόμου 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α’/30.5.97) με θέμα: ’’Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις’’ και
6.-Της υπ' αριθμ. Π1/2235/08 (ΦΕΚ 1670/Β’/18.8.08) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: ’’Εφαρμογή
Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2008’’, όπως ισχύει σήμερα.
7.-Την αριθμ. 1/2012 μελέτη, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προαναφερόμενης προμήθειας και
τους σχετικούς όρους διακήρυξης
8.-Tην εξειδικευμένη πίστωση η οποία έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος
οικονομικού έτους και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α:
Κ.Α.: 10.6671.0002, με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών, επιστρώτων & ζαντών (έτους 2012)» και
εγγεγραμμένη πίστωση € 3.500,00
Κ.Α.: 20.6671.0009, με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών, επιστρώτων & ζαντών (έτους 2012) και
εγγεγραμμένη πίστωση € 13.500,00
Κ.Α.: 30.6671.0002, με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών, επιστρώτων & ζαντών (έτους 2012) και
εγγεγραμμένη πίστωση € 6.000,00
Κ.Α.: 35.6671.0002, με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών, επιστρώτων & ζαντών (έτους 2012) και
εγγεγραμμένη πίστωση € 4.000,00
Κ.Α.: 50.6671.0002, με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών, επιστρώτων & ζαντών (έτους 2012) και
εγγεγραμμένη πίστωση € 1.500,00
και ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αριθμ. 1/2012 μελέτη και τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού που αφορά την
«Προμήθεια ελαστικών, επιστρώτων & ζαντών (έτους 2012)» προϋπολογισμού
€ 28.500,00 με το Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 40/2012.
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα
στη Συνεδρίαση Μέλη:
Ζορμπά Α., Πουλογιαννοπούλου Β.,
Βενέτη Ε., Ραγκούση Ε.,
Σίμος Ε., Θεοδωρακόπουλο Η.

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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