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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 
 
Έχοντας υπ’ όψιν: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Των άρθρων 24, 66 και 68 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ.λπ.» ( Α’-

143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β. Του ν. 2800/2000, του π.δ 178/2014, του ν. 1481/1984 άρθρο 20, τα άρθρα 65,66,77,100 και 

131 του ν.4270/2017, ν.3886/2010,ν.4412/2016, π.δ 394/1996 και 2685/1999, όπως 
τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση.  

γ. Του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α-145). 
δ. Του Π.Δ.  131/2016 (Α-235 ) «Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής 

Δαπανών   στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) – Μεταβολή 
αρμοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Επιτελικού Σχεδιασμού». 

ε. Του ν. 4507/2017 (ΦΕΚ Α-196) «Κύρωση Κρατικού προϋπολογισμού έτους  2018 » 
στ.  Η σχετική δαπάνη είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών.  
ζ. Της υπ’ αριθ. 78704 τροποποίηση της Π1/1732/23.07.2013 απόφασης.  
2. Την υπ’ αρίθμ. ΓΔΟΕΣ/4/28-θ από 19-12-2016 Απόφαση ΓΔΟΕΣ (Β.4130) 
3. α. Την υπ' αριθ. ΓΔΟΕΣ/ 1/2/225 από 24-12-2015 απόφαση κ. Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα 
υπηρεσιακά όργανα"(Β' 2884), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/284-β' από 
21-10-2016 απόφαση (Β' 3527). 

    β. Την υπ' αρίθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/243-β' από 04-10-2017 Απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδοτήσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα" (Β-3470). 

4. Της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ/4/28-λθ’ από 07/12/2017 (ΦΕΚ Β  4315) « Ανάθεση αρμοδιοτήτων των 
άρθρων 24,26,66 και 69γ του Ν.4270/14 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις 
περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) στις 
Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε) του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους 

5. α) Το γεγονός ότι το αιτούμενο ποσό προς ανάληψη βρίσκεται εντός του ποσοστού διάθεσης της 
υπ’ αριθ. 8001/5/77-κε’ από 11/04/2017 κ.υ.α Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, του 
εκτελούμενου προϋπολογισμού του Ε.Φ 07-410. Η σχετική δαπάνη πληρώνεται από την πάγια 
προκαταβολή, βάσει του ν. 4270/2014 άρθρο 108. 

 
 
 
 

Κέρκυρα, 28 Φεβρουαρίου 2018 
 

                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Γ.Δ.Υ.&Ε. /ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ – 
ΥΛΙΚΟΥ  
Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 Τ.Κ.49100 Κέρκυρα 
Τηλ. 2661029134-6 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8045/1/418-στ                                         
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    β) Το γεγονός ότι το αιτούμενο ποσό προς ανάληψη βρίσκεται εντός του ποσοστού διάθεσης της 
υπ’ αριθ. 8001/5/76-ιδ-7 από 04/08/2016 κ.υ.α Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Ε.Φ 07-593. Η 
σχετική δαπάνη πληρώνεται από την πάγια προκαταβολή, βάσει του ν. 4270/2014 άρθρο 108. 

6.Του άρθρου 42 της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), 
7. Την υπ’ αριθμ. 7000/1/7/18 από 5-12-2017 απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 

με θέμα: «Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών, του Ειδικού Φορέα 07-410 «Ελληνική Αστυνομία» 
έτους 2018 

8. Την υπ’ αριθ. 7000/1/7/18-α από 05-12-2017 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
«Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών, του Ε.Φ.07-593 – Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών 
Ελληνικής Αστυνομίας, έτους 2018» 

9.Την υπ’ αριθμ. 7000/1/7/18-β  από 5-12-2017 Απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών με θέμα: «Μεταβίβαση πιστώσεων μέσω επιτροπικών ενταλμάτων στους 
δευτερεύοντες διατάκτες του Ειδικού Φορέα 07- 410 «Ελληνική Αστυνομία» έτους 2018. 

10. Την υπ’ αριθ. 7000/1/7/18-γ από 05-12-2017 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
«Μεταβίβαση πιστώσεων μέσω επιτροπικών ενταλμάτων στους δευτερεύοντες διατάκτες του 
Ε.Φ.07-593, έτους 2018» 

11.Την υπ’ αριθμ. 7000/1/7/18-δ  από 5-12-2017 Διαπιστωτική Πράξη κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών με θέμα: «Ορισμός ως επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον 
Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο 
γ’ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει» 

12. Το υπ’ αρίθμ. 106 από 02-01-2018 Επιτροπικό ένταλμα [ΚΑΕ 1321, Ε.Φ.07-410] 
13. Το υπ’ αρίθμ. 21 από 02-01-2018 Επιτροπικό ένταλμα [ΚΑΕ 1321, Ε.Φ.07-593] 
14. Την  υπ’ αρίθμ. 8036/1/18/4332-1 από 16-01-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της 

Δ.Α.Κέρκυρας με Α.Δ.Α.:ΩΒΚ1465ΧΘ7-92Ι και Α.Δ.Α.Μ.: 18REQ002552891 [Ε.Φ.07-410] , α/α 
ΔΥΕΕ  Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: 7106 

15. Την υπ’ αρίθμ. 8036/1/18/4325-1 από 17-01-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της 
Δ.Α.Κέρκυρας με Α.Δ.Α.:72ΒΘ465ΧΘ7-ΜΟ0 και Α.Δ.Α.Μ.: 18REQ002554152 [Ε.Φ.07-593], α/α 
ΔΥΕΕ  Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: 7107 

16. Την υπ’ αρίθμ. 8045/1/418-ε από 23-02-2018 Απόφαση Σύστασης Επιτροπής της 
Δ.Α.Κέρκυρας  

 
 
 

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας, προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών 
προσφορών για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων , για την κάλυψη αναγκών κίνησης του 
μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και των υφιστάμενων Αστυνομικών 
Υπηρεσιών προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας και τάξης , βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. 
[Ε.Φ.07-410 και Ε.Φ.07-593, εντός του συνολικού ποσού των ποσού των δώδεκα χιλιάδων 
οκτακοσίων εβδομήντα Ευρώ (12.870,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% καθώς και των 
νόμιμων κρατήσεων και κριτήριο απ’ ευθείας ανάθεσης την συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη 
τιμή (Τελικό Γενικό Σύνολο ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β’) , σύμφωνα με τους κάτωθι Πίνακες 
ανά ΤΜΗΜΑ. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:  Απευθείας Ανάθεση, άρθρο 118 του Ν.4412/2016. 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Η συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (Τελικό Γενικό Σύνολο 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β’), άρθρο 86 του Ν.4412/2016. 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

12-03-2018 Δευτέρα 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας 
Γραφείο Μερικής Διαχείρισης (2ος όροφος) 
Ιουλίας Ανδρεάδη 01 – Τ.Κ.49100 Κέρκυρα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

12-03-2018 Δευτέρα 10:00 π.μ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

ΤΜΗΜΑ Α : Προμήθεια ενενήντα δύο  (92) ελαστικών επισώτρων 
ελαφριάς & βαρέας χρήσεως διαφόρων τύπων και διαστάσεων (cpv 
34350000-5), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του 
μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και των 
υφισταμένων Υπηρεσιών της, προς το σκοπό αποφυγής 
ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας 
και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας , έτους 2018  (Ε.Φ. 07-410)  
 
ΤΜΗΜΑ Β : Προμήθεια είκοσι τεσσάρων (24) ελαστικών επισώτρων 
ελαφριάς & βαρέας χρήσεως διαφόρων τύπων και διαστάσεων (cpv 
34350000-5), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του 
μηχανοκίνητου στόλου των υφισταμένων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Κέρκυρας  που έχουν ως αντικείμενο αμιγώς τη διαχείριση 
μεταναστευτικών ροών, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης 
αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, 
βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας, έτους 2018 (Ε.Φ. 07-593). 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  
Τμήμα Α και Τμήμα Β : 34350000-5 «Ελαστικά Ελαφριάς και 
Βαρέας χρήσης» 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

 

Από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, μέχρι την 31-12-
2018. Τα υπό προμήθεια ειδή θα παραλαμβάνονται τμηματικά ή 
συγκεντρωτικά με την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

ΤΜΗΜΑ Α: 8.370,00 € 

ΤΜΗΜΑ Β: 4.500,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

Τακτικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 και 
συγκεκριμένα: 
 Για το Τμήμα Α [ΚΑΕ 1321 Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία»] 
 Για το Τμήμα Β [ ΚΑΕ 1321 Ε.Φ. 07-593 «Δαπάνες 

Μεταναστευτικών Ροών της Ελληνικής Αστυνομίας»]. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 
 

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν κρατήσεις συνολικού ποσού 5,69488 
%, ήτοι: 

α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού 
ποσού 5,57056%, ως εξής: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι 
μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 
2% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 

β) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού ποσού 0,06216 
%, ως εξής: 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης 
αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί της 
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προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% 
επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ.7 του Ν.4412/2016, για 
συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
(2.500,00 €) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., οι όποιες θα 
αποδοθούν μέσω Δ.Ο.Υ. 

γ) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ποσού 
0,06216 %, ως εξής: 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, 
κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί της 
προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% 
επί του χαρτοσήμου. 

ΦΟΡΟΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: 

Θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4% επί της 
καθαρής αξίας, για την προμήθεια, όταν η καθαρή αξία κατά συναλλαγή 
υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00 €) ευρώ. 

ΠΛΗΡΩΜΗ: 
 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα, που 
θα εκδίδεται από την Δ.Υ.Ε.Ε./Ν.Κέρκυρας, στο όνομα του δικαιούχου 
και μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού, αμέσως μετά την οριστική 
παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την αρμόδια Τριμελής 
Επιτροπή Παραλαβής και αφού εκδοθούν τα σχετικά παραστατικά 
(Τιμολόγιο).  Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σε ευρώ (€). 

 
 
 
 
1. Γενικές απαιτήσεις – Τεχνικά χαρακτηριστικά ελαστικών επισώτρων: 
 
1. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με την  ισχύουσα Ευρωπαϊκή 

& Ελληνική νομοθεσία (Οδηγίες 92/23/ΕΟΚ, 2001/43/ΕΚ, 2005/11/EK/16-2-2005 Υπ. 
Αποφάσεις 29871/2622/24.8.92 (Β' 589), οικ.47102/2138/29.10.02 (Β' 1410)), καθώς και οι 
Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί ECE. Regulation Νο.75 Tyres for motor cycles, ECE. Regulation Νο.54 , 
ECE.Regulation Νο.30, ECE.Regulation Νο.117 Rolling sound & EU Tyre Labelling Regulation 
1222/2009 όπως αυτά συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα. 

2. Τα ελαστικά του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων ελαστικών θα πρέπει να 
αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων, ΗΠΑ ή Ιαπώνων κατασκευαστών πλαισίων αυτοκινήτων, ως 
ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματά τους. 

3. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια, να στερούνται κατασκευαστικών 
ελαττωμάτων, να μην είναι από αναγόμωση. 

4. Η ημερομηνία παραγωγής τους να μην υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία 
παράδοσης. 

5. Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ETRTO και την 
ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς. 

6. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση τύπου Ευρωπαϊκής Κυκλοφορίας σύμφωνα με την 
ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς. 

7. Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να έχουν ακτινωτή δομή (Radial) και για τις μοτ/τες όπου 
απαιτείται από τον κατασκευαστή του οχήματος. 

8. Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν δείκτες φθοράς πέλματος, οι οποίοι παρέχουν οπτική ένδειξη της 
φθοράς του πέλματος 

9. Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών μέχρι του 
ορίου φθοράς τους:. 
 Τρία (3) έτη ή για 40.000 χλμ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο) για τα επιβατικά οχήματα – 

ελαφρά φορτηγά – τζιπ. 
 Τέσσερα (4) έτη ή για 100.000 χλμ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο) για Λεωφορεία – 

φορτηγά – Ειδικά οχήματα  
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 Δύο (2) έτη ή για 10.000 χλμ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο) για τις μοτοσικλέτες 
 
10. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον 

επιβάρυνση της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση των ελαστικών, για κάθε βλάβη ή φθορά μη 
προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος χειρισμό του προσωπικού. 

11. Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτουν 
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή ισοδύναμο, για 
την κατασκευή ελαστικών επισώτρων. 

12. Στην προσφερόμενη τιμή των ελαστικών επισώτρων θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, η 
ζυγοστάθμιση, η αντικατάσταση των παλαιών βαλβίδων και αντικατάσταση των παλαιών 
αεροθαλάμων στην περίπτωση που χρησιμοποιούν ελαστικά με αεροθαλάμους, για την ορθή 
κυκλοφορία των οχημάτων. 

13. Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη 
μορφή οι επισημάνσεις που περιγράφονται από τον ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & 
Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς. Οι επισημάνσεις πρέπει να αποτυπώνονται κατά το 
στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. Ελαστικά 
στα οποία οι προβλεπόμενες σημάνσεις δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες δεν 
θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής και θα απορρίπτονται. 

14. Να υπάρχει η ειδική ετικέτα που βαθμολογεί τις επιδόσεις του κάθε ελαστικού, βάσει του 
νέου Ευρωπαϊκού νόμου, ως προς την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, την ικανότητα τους να 
φρενάρουν σε βρεγμένο οδόστρωμα, και τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου.  

15. Οι διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών επισώτρων , να είναι 
σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος κάθε οχήματος 

16.  Τα ελαστικά ταξινομούνται με βάση τη χρησιμοποίηση ή μη αεροθαλάμου. Όσον αφορά τα 
οχήματα που χρησιμοποιούν αεροθαλάμους τα ελαστικά επίσωτρα να είναι εγκεκριμένα για 
αεροθαλάμους (ΤΤ). Οι αεροθάλαμοι που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένοι και να 
καλύπτουν τις προδιαγραφές της ΕΕ. 

17.  Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές 
συνθήκες. 

18.  Όλα τα ελαστικά για κάθε όχημα να είναι του ιδίου τύπου και του ιδίου κατασκευαστή 
ελαστικών. 

19. Τα ελαστικά που είναι κατασκευασμένα από νάιλον αποκλείονται. 
 
 
 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί με χρήση του Συνημμένου «Υποδείγματος Α’ – 
Οικονομική προσφορά», εντός σφραγισμένου φακέλου ο οποίος θα αναγράφει: 

1. την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
2. τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ.Α.Κέρκυρας), 
3. τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης  
4. τα στοιχεία του αποστολέα.  

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Επίσης εντός του φακέλου θα περιέχονται :  

 Φορολογική Ενημερότητα - Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως 
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 Ασφαλιστικές Ενημερότητες, για κάθε νόμιμη χρήση από όλους τους φορείς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης που πληρώνονται εισφορές. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά 
περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
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ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73 Ν.4412/2016). 
Ειδικότερα, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους, προσκομίζουν τα 
μεν νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά για τους διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις 
των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), οι δε Συνεταιρισμοί για τον 
πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 
πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
ως άνω αδικήματα 

 Σε περίπτωση εταιρείας , τα νομιμοποιητικά έγγραφα αυτής, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και 
οι τροποποιήσεις του (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και 
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., 
τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό 
πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 
προσώπου.  

 Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου-καταστήματος. 
 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού/εμπορικού μητρώου  του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016  , με το οποίο να πιστοποιείται, η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

 Σχετικό έγγραφο – βεβαίωση από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής 
είναι  ενταγμένος σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ.109/2004 και με όσα ορίζονται στο Ν.2939/01, όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν.3854/10. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνει ότι: «α) Τα προσφερόμενα 
ελαστικά επίσωτρα καλύπτουν πλήρως τις αιτούμενες προδιαγραφές - απαιτήσεις  της υπ΄ 
αριθ. 8045/1/418-στ από 28-02-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 
Δ.Α.Κέρκυρας και β) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημερολογιακές ημέρες» 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνει ότι : «Παρέχω εγγύηση 
ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών μέχρι του ορίου φθοράς τους, α) Τρία (3) 
έτη ή για 40.000 χλμ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο) για τα επιβατικά οχήματα – ελαφρά 
φορτηγά – τζιπ. β) Τέσσερα (4) έτη ή για 100.000 χλμ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο) για 
Λεωφορεία – φορτηγά – Ειδικά οχήματα και  γ) Δύο (2) έτη ή για 10.000 χλμ τουλάχιστον 
(ότι επέλθει πρώτο) για τις μοτοσικλέτες και κατά τη διάρκεια της εγγύησης, είμαι 
υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση 
των ελαστικών, για κάθε βλάβη ή φθορά, μη προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος 
χειρισμό του προσωπικού». 

 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ,  στην οποία να δηλώνονται από τον οικονομικό 
φορέα ( προσφέροντα) ότι πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε μία 
από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 για τους οποίους οι 
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν, β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί , σύμφωνα με το άρθρο  75 παρ. 2 του 
Ν.4412/2016. 
 
 

Τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την 
έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα 
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εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι-(6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών της παρούσας  

Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών 
πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι-(6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  της παρούσας. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει οποιανδήποτε προσθήκη ή διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραφημένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογραφεί και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. 

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, 
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Γίνονται δεκτές οικονομικές προσφορές μόνο για το σύνολο των υπό προμήθεια 
ειδών που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση (ΤΜΗΜΑ Α΄ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Β’), άλλως οι 
προσφορές θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα. 
Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής  προσφοράς να είναι τουλάχιστον  εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες. 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 12-

03-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01, 2ος όροφος Τ.Κ.49100 - Κέρκυρα).   

Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας και 
ώρας, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται  από την Υπηρεσία μας. Η αποσφράγιση των 
εμπρόθεσμων προσφορών θα γίνει από την συσταθείσα για το σκοπό αυτό Επιτροπή. 
 
 
3. Εγγυήσεις: 
Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών μέχρι 
του ορίου φθοράς τους: 

 Τρία (3) έτη ή για 40.000 χλμ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο) για τα επιβατικά οχήματα – 
ελαφρά φορτηγά – τζιπ. 

 Τέσσερα (4) έτη ή για 100.000 χλμ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο) για Λεωφορεία – 
φορτηγά – Ειδικά οχήματα  

 Δύο (2) έτη ή για 10.000 χλμ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο) για τις μοτοσικλέτες 
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την 

αντικατάσταση των ελαστικών, για κάθε βλάβη ή φθορά μη προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος 
χειρισμό του προσωπικού. 
 
4. Παραλαβή έλεγχος ελαστικών:  

Η παραλαβή και ο έλεγχος των υπό προμήθεια ελαστικών, θα γίνει από 3μελή επιτροπή 
που θα  καθοριστεί με σχετική διαταγή από την Δ.Α. Κέρκυρας. 

Τόπος παραλαβής και παράδοσης των ελαστικών ορίζεται το κατάστημα εμπορίας 
ελαστικών-βουλκανιζατέρ του προμηθευτή στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια των ελαστικών 
(εντός της νήσου Κέρκυρας), ή καθ’ υπόδειξη του σε άλλο κατάστημα (βουλκανιζατέρ) της 
Κέρκυρας, όπου αυτά θα παραμένουν μέχρι το χρόνο τοποθέτησής τους στα υπηρεσιακά οχήματα 
καθ’ όσον η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει κατάλληλη αποθήκη. 

Η προμήθεια των ειδών μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικά, μέχρι εξαντλήσεως του 
εγκεκριμένου χρηματικού ποσού και σύμφωνα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών μας. Τα ελαστικά 
επίσωτρα παραλαμβάνονται από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή της Υπηρεσίας μας και σε 
περίπτωση που η επιτροπή κρίνει ότι τα παραλαμβανόμενα ελαστικά δεν ανταποκρίνονται στους 
όρους συμφωνιών, επι στρέφονται όλα ή μέρος αυτών για ολοκλήρωση ή διόρθωση. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη, μέσα στα χρονικά όρια 
και με τον τρόπο που θα ορίζει η σύμβαση, ήτοι εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την 
ημέρα της σχετική παραγγελίας (παράδοση και τοποθέτηση). 

 
 
 



8 
 

 
5. Πληρωμή - κρατήσεις: 
 

 Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 και 
συγκεκριμένα: 

 Για το Τμήμα Α [ΚΑΕ 1321 Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία»] 
 Για το Τμήμα Β [ ΚΑΕ 1321 Ε.Φ. 07-593 «Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών της 

Ελληνικής Αστυνομίας»]. 
 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα, που θα εκδίδεται από την 
Δ.Υ.Ε.Ε./Ν. Κέρκυρας, στο όνομα του δικαιούχου και μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού, 
αμέσως μετά την οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την αρμόδια Τριμελής 
Επιτροπή Παραλαβής και αφού εκδοθούν τα σχετικά παραστατικά (Τιμολόγιο).  Η πληρωμή του 
προμηθευτή θα γίνεται σε ευρώ (€).  
 Ο προμηθευτής βαρύνεται με κρατήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Α’ – 
Γενικοί Όροι της παρούσας. 
 Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 
φόρος εισοδήματος. 
 Τη σύμβαση σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης υπογράφει ο ίδιος ο επιχειρηματίας ή 
πληρεξούσιός του, σε περίπτωση δε εταιρείας οποιασδήποτε μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) 
εκπροσώπηση σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας ή με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. 
 
 
 
6. Ποσότητες, τύπος και διαστάσεις των υπό προμήθεια ελαστικών  ανά ΤΜΗΜΑ: 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ -   ΤΜΗΜΑ  Α ’ 

Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(TEMAXIA) ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
1 205/55R16 24 CITROEN C4 
2 205/60R15 12 SKODA OCTAVIA 

3 205/60R16 20 SUZUKI SX4 

4 245/70R16 4 KIA SORENDO 

5 225/45ZR17 4 AUDI A3  

6 195/60R15 4 OPEL ASTRA   

7 195/55R15 8 CITROEN XSARA  

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VAN  

8 215/70R15C 8 CITROEN JUMPER 

ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

9 205/75R15 6 NISSAN ATLEON 

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ 

10 
110/80R19 

(ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ) 1 SUZUKI DL 650 V -STROM 

11 
150/70R17 
(ΟΠIΣΘΙΟ) 

1 SUZUKI DL 650 V-STROM 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  - ΤΜΗΜΑ  B ’ 

Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(TEMAXIA) 

ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
1 255/65R17 20 NISSAN NAVARA 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (  VAN ) 

2 205/65R15C 4 VOLKS WAGEN TRANSPORTER 
 
 
7. Επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας:  Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία 
αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί την 19-03-2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄, στον ίδιο χώρο, 
χωρίς άλλη απόφαση ή πρόσκληση, με τους ίδιους όρους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 
106 παρ. 5, του Ν.4412/2016.  
8. Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης  θα αναρτηθεί στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της 
Δ.Α.Κέρκυρας και θα αποσταλλεί στο Επιμελητήριο Κέρκυρας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 
(www.corfucci.gr). 
9. Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01, 2ος όροφος) ή στα τηλέφωνα: 
2661029134-6, ώρες γραφείου.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Ο- 
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ 

Σπυρίδων Ναπ. ΑΛΑΜΑΝΟΣ 
Αστυν. Διευθυντής  
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(Ανήκει στην υπ’ αριθ.  8045/1/418-στ  από 28-02-2018 Πρόσκληση της Δ.Α.Κέρκυρας ) 
                                               

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 

ΠΡΟΣ: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΤΜΗΜΑ Α’ (Ε.Φ. 07-410) 

Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(TEMAXIA) 

ΜΑΡΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ-ΜΑΡΚΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  

1 205/55R16 24 CITROEN C4    

2 205/60R15 12 SKODA OCTAVIA    

3 205/60R16 20 SUZUKI SX4    

4 245/70R16 4 KIA SORENDO    

5 225/45ZR17 4 AUDI A3     

6 195/60R15 4 OPEL ASTRA      

7 195/55R15 8 CITROEN XSARA     

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VAN  

8 215/70R15C 8 CITROEN 
JUMPER 

   

ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  

9 205/75R15 6 NISSAN ATLEON    
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ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ 

10 110/80R19 
(ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ) 1 SUZUKI DL 650 

V -STROM 
   

11 150/70R17  
(ΟΠIΣΘΙΟ) 

1 SUZUKI DL 650 
V-STROM 

   

    ΣΥΝΟΛΟ:  

    Φ.Π.Α. 24%:  

    
ΤΜΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

 

          
       

ΤΜΗΜΑ Β’ (Ε.Φ. 07-593) 

Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(TEMAXIA) 

ΜΑΡΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ-ΜΑΡΚΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  

1 255/65R17 20 NISSAN NAVARA    

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (  VAN ) 

2 205/65R15C 4 VOLKS WAGEN 
TRANSPORTER 

   

    ΣΥΝΟΛΟ:  

    Φ.Π.Α. 24%:  

    
ΤΜΗΜΑ Β’ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

 

 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  (ΤΜΗΜΑ Α’ + ΤΜΗΜΑ Β’) 
(Το οποίο αποτελεί το κριτήριο ανάθεσης)  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ:  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

 

 

 
Με την παρούσα προσφορά μου δηλώνω: 
α) Έλαβα γνώση ότι η προμήθεια υπόκειται σε κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή. 
β) Έλαβα γνώση ότι θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος, από τον νόμο, φόρος εισοδήματος. 
γ) Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς μου είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 
δ) Έχω λάβει πλήρη γνώση της πρόσκλησης και γνωρίζω πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της 
προμήθειας.                                

 
 

                                                                                                                                     Τόπος /ημερομηνία 
                                                                                                                                         Ο προσφέρων 
 


