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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Ηράκλειο, 26 Οκτωβρίου 2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ             Αρ.Πρωτ.: 330447 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                          ΠΡΟΣ:  

 
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας    
Τ.Κ.: 71201, Ηράκλειο 
Πληροφορίες: Μιχ. Μυλωνάκης, Εύη Ξυλούρη          
Τηλέφωνο: 2813400335 
Ε-mail: mylos@crete.gov.gr                                         
                             

  
     

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  
 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

(α) Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

(β) Την αριθμ. 1218/16.2.2021 (ΦΕΚ 762 τ. Β) απόφαση της συντονίστριας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της  Περιφέ-

ρειας Κρήτης».  

(γ) Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, (ενσωμά-

τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

(δ) Του N.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

(στ) Τη με αριθμ. 242575/01-10-2019 (ΦΕΚ3732/2019 τ. Β’) απόφαση Περιφερειάρχη για μετα-

βίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κρήτης. 

2. Την  αριθμ. 705/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την 

οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημά-

των και μηχανημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, (Τμήμα Συντήρησης 

Έργων και Γραφείο Κίνησης). 

3. Την  αριθμ. 874/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την 

οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημά-

των και μηχανημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης. 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΑΔΑΜ:  

Όλους τους ενδιαφερόμενους              
οικονομικούς φορείς 
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4.Τις αριθμ. 3019/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010815791) και 3395/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010936385)  

αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης. 

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, 

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 

με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια 

ελαστικών  για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων-μηχανημάτων των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 29.000,00 € και κριτήριο κατακύρωσης 

ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η  

δαπάνη  θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής 

Ενότητας Ηρακλείου των οικονομικών ετών 2022 & 2023 και συγκεκριμένα τον Φορέα 00.072, 

ΚΑΕ 1321.01 με ποσό 14.000,00€ (2022: 5.000,00€ & 2023: 9.000,00€) και τον Φορέα 01.072, 

ΚΑΕ 1321.01 με ποσό 15.000,00€ (2022: 8.000,00€ & 2023: 7.000,00€) αντίστοιχα.    

 

Αντικείμενο της πρόσκλησης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια ελαστικών  για την κάλυψη των αναγκών 

των οχημάτων-μηχανημάτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και 

των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών της 

πρόσκλησης. 

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.  

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέ-

χεται τους γενικούς όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής της πρόσκλησης. 

 

Λόγοι αποκλεισμού 

Προσφέροντες αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέ-

ρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με 

το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021. 

 

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, ή αποστέλλονται με ευθύνη του προσφέ-

ροντα, όσον αφορά στην έγκαιρη παράδοσή τους,  στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής 
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Ενότητας Ηρακλείου έως την  2/11/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Αμέσως μετά την 

λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών θα διενεργηθεί η αποσφράγιση και η αξιολόγηση.   

Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία , 

τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λ.π.) καθώς και η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

………../202… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ». 

Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς : 

1) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το  νόμιμο  εκπρόσωπο (σε περίπτωση νομικού προ-

σώπου) στην οποία θα δηλώνεται  ότι : «δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 

1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών  προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης α-

ποφάσεων ή ελέγχου στον οικονομικό φορέα».  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο,  θα δηλώνεται  ότι : « δεν συντρέχουν 

στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 »    

2) Φορολογική ενημερότητα, σε ισχύ.  

3) Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική  ασφάλιση, σε ισχύ.  

4) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ή άλλου αρμόδιου επαγγελματικού μητ-

ρώου που να έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβο-

λή του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμα. 

5) Νόμιμη άδεια λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης τροχών σε ισχύ ή βεβαίωση 

νόμιμης λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης τροχών σε ισχύ, που εκδίδεται από 

αρμόδιο φορέα. Εφόσον με την προσφορά υποδεικνύεται συνεργαζόμενο συνεργείο το 

ανωτέρω δικαιολογητικό υποβάλλεται και για το συνεργαζόμενο συνεργείο. Επίσης υποβάλλεται 

Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συνεργαζόμενου 

συνεργείου, με την οποία αποδέχεται την συνεργασία και την δωρεάν τοποθέτηση των 

ελαστικών σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και χωρίς επιπλέον χρέωση της 

αναθέτουσας αρχής. 

6) Νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος 

α)  Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης .  

Εφόσον η  νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση, προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδι-

ας αρχής (π.χ ΓΕΜΗ) αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον  έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.  
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β) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την 

αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ) και τις μεταβολές.  

7) Την Τεχνική Προσφορά η οποία υποβάλλεται συμπληρώνοντας το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗ-

ΜΑΤΟΣ I. 

8) Την Οικονομική προσφορά η οποία υποβάλλεται συμπληρώνοντας το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑΤΟΣ II. 

9) Το Φύλλο συμμόρφωσης, το οποίο υποβάλλεται συμπληρώνοντας το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑΤΟΣ III. 

 

Τόπος και χρόνος παράδοσης 

Η προμήθεια των ελαστικών θα γίνεται τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με την ενδιαφερομένη 

υπηρεσία και η παράδοση και τοποθέτηση τους θα πραγματοποιείται εντός 10 ημερών από τη 

λήψη της παραγγελίας. Η δωρεάν τοποθέτηση των ελαστικών θα πραγματοποιείται στο 

συνεργείο του αναδόχου. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν διαθέτει κατάστημα στο Ηράκλειο 

η παράδοση θα γίνεται σε συνεργαζόμενο συνεργείο το οποίο θα πρέπει να υποδείξει στην 

προσφορά του.  

 

Χρόνος ισχύος σύμβασης 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα έχει ισχύ  από την ημερομηνία ανάρτησης του 

υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και για διάρκεια 

ενός (1) έτους. 

 

                                           Κρατήσεις – Πληρωμή 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με την εξόφληση του 100% της αξίας 

του τιμολογίου με το οποίο θα εξοφλείται η αξία των ελαστικών κάθε παράδοσης-τοποθέτησης, 

με έκδοση χρηματικού εντάλματος από την Δ/νση Οικονομικού. 

Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, ειδικότερα: 

Α) 0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί της συμβατικής αξίας της  χωρίς 

ΦΠΑ. 

Επί της ανωτέρω κράτησης παρακρατείται Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  

Β) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, όπως προβλέπεται από το άρθρο 64 του Ν. 

4172/2013, για τις υπηρεσίες στα πλαίσια της παρούσης που θα παρέχει ο ανάδοχος. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητή-

σουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 
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Λοιποί όροι 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλ-

λοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνι-

κοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρ-

τήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρε-

σίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Περιφερειάρχης  Κρήτης 

 

 

Σταύρος Αρναουτάκης 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 

http://www.crete.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

     Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και δωρεάν τοποθέτηση 

καινούριων ελαστικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων – μηχανημάτων των 

υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και των υπηρεσιών της Π.Ε. 

Ηρακλείου. 

Τα ελαστικά είναι καινούρια πρώτης ποιότητας, όχι αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση, 

κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες, για κίνηση εντός και εκτός δρόμου, όπως 

ζητούνται παρακάτω και χωρίς εργοστασιακά ελαττώματα. Είναι τεχνολογίας χαμηλής εκπομπής 

θορύβου για να συμβαδίζει με τους περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς, καλής πρόσφυσης στο 

δρόμο, μειωμένης υδρολίσθησης, με σταθερότητα στην ευθεία και ακριβή ανταπόκριση 

κατεύθυνσης. 

Η κατασκευή των ελαστικών ακολουθεί τις προδιαγραφές E.T.R.T.O. (Ευρωπαϊκός Τεχνολογικός 

Οργανισμός Ελαστικών και Ζαντών) και την οδηγία 92/23 της ΕΟΚ του συμβουλίου της 31 

Μαρτίου 1992 (όπως τροποποιήθηκε με την 2001/43/ΕΚ) και τα ελαστικά φέρουν σήμανση {Ε} 

(δείκτης πιστοποίησης της χώρας, άρθρο πιστοποίησης του προτύπου ECE Reg 30 και εσωτερική 

κωδικοποίηση κατασκευαστή) σύμφωνα με τον κανονισμό ECE R 54 (Ευρωπαϊκή Τυποποίηση), 

όπως ισχύουν. Οι προδιαγραφές των ελαστικών είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1222/2009 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Νοεμβρίου 2009 

σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες 

ουσιώδεις παραμέτρους και θα φέρουν σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμα και να υποβληθούν από τον ανάδοχο σε περίπτωση που ζητηθούν από 

την υπηρεσία. 

Τα προσφερόμενα ελαστικά την ημέρα τοποθέτησής τους, δε θα είναι σε καμία περίπτωση 

παλαιότερα των έξι  (6) μηνών από την ημερομηνία παραγωγής τους.  

Στο κόστος προμήθειας του κάθε ελαστικού περιλαμβάνονται εκτός από την προμήθεια του νέου 

ελαστικού, η απομάκρυνση του παλιού, η δωρεάν τοποθέτηση του νέου, η ζυγοστάθμισή του 

και κάθε άλλο μικροϋλικό (βαλβίδα, προεκτάσεις κ.λπ.) που απαιτείται για τη σωστή λειτουργία 

του, καθώς και ο φόρος ανακύκλωσης ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις. 

Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό 

(σε ισχύ) διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή ISO 16949 ή ισοδύναμα αυτών , για την 

κατασκευή ελαστικών επισώτρων, διαπιστευμένου οίκου πιστοποίησης. 
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Τα ελαστικά πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Η ημερομηνία παραγωγής 

του ελαστικού θα αναγράφεται ανάγλυφα ή εγχάρακτα στο προφίλ (πλευρικά τοιχώματα) των 

ελαστικών με τους χαρακτήρες DOT τέσσερα ψηφία και θα φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα ή 

εγχάρακτα και όλα τα λοιπά απαιτούμενα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή (επωνυμία του 

Οίκου, τεχνικά χαρακτηριστικά, χώρα παραγωγής (made in....), κλπ.) που θα αποδεικνύουν την 

προέλευσή τους. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν στις τεχνικές προσφορές τον κατάλογο prospectus 

του κατασκευαστή. Τα κατατιθέμενα prospectus, η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική και 

συνοδεύει την τεχνική προσφορά  για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα 

τεχνικά και ποιοτικά στοιχεία που αναφέρονται στις προσφορές. Οι τεχνικοί κατάλογοι – 

prospectus μπορεί να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Επί των τεχνικών καταλόγων θα 

σημειωθούν, για διευκόλυνση της αξιολόγησης, οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών με αναφορά 

στον/στους αύξοντα/ες αριθμό/ους κάθε είδους ελαστικού (ακολουθεί σχετικός πίνακας). 

Η δωρεάν τοποθέτηση των ελαστικών θα πραγματοποιείται στο συνεργείο του αναδόχου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η νόμιμη άδεια λειτουργίας συνεργείων επισκευής και 

συντήρησης τροχών σε ισχύ ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείων επισκευής και 

συντήρησης τροχών σε ισχύ.   

Η προμήθεια των ελαστικών θα γίνεται τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με την ενδιαφερομένη 

υπηρεσία και η παράδοση τους θα πραγματοποιείται μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη λήψη 

της παραγγελίας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά και να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες 

τοποθέτησής τους εντός της διάρκειας ισχύος της σύμβασης στην έδρα της αναθέτουσας αρχής. 

Εφ’ όσον η έδρα του αναδόχου είναι διαφορετική από το Δήμο  Ηρακλείου που έχει έδρα η 

αναθέτουσα αρχή, ο ανάδοχος υποχρεούται  να υποδείξει στην προσφορά του συνεργαζόμενο 

εξουσιοδοτημένο συνεργείο στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ο προμηθευτής υποχρεούται με 

την Τεχνική προσφορά του να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του συνεργαζόμενου συνεργείου,  με την οποία αποδέχεται την συνεργασία και την 

δωρεάν τοποθέτηση των ελαστικών σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και χωρίς 

επιπλέον χρέωση της αναθέτουσας αρχής.  Επισημαίνεται ότι το συνεργαζόμενο συνεργείο θα 

πρέπει να διαθέτει και να προσκομίσει απαιτούμενη άδεια λειτουργίας συνεργείων επισκευής και 

συντήρησης τροχών σε ισχύ ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείων επισκευής και 

συντήρησης τροχών σε ισχύ.   
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(Διάσταση, 

Δείκτης φορτίου, 
Δείκτης 

ταχύτητας) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (στη 
σελ. του τεχνικού 

φυλλαδίου) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

1. 

 

20.5-25 

 

2 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΧΩΜ/ΚΑ               

TL-16PR-(L-3)  ΓΙΑ 
ΦΟΡΤΩΤΗ 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΑΞΟΝΕΣ 

    

 

2. 

 

440/80 R28 

 

2 
RADIAL   TL-156 Α8 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ 

    

 

3. 

 

315/80R22.5 

 

4 

RADIAL/TL 
Δ.ΦΟΡΤ/ΤΑΧ≥ 

(156/150Κ) 

ΟΠΙΣΘΙΑ ΓΙΑ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ 

    

 

4. 

 

315/80R22.5 

 

2 

RADIAL/TL 
Δ.ΦΟΡΤ/ΤΑΧ≥ 

(156/150Κ) 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ 
ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΡΙΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 

    

 

5. 

 

205/75R15 

 

16 
RADIAL   97T-TL-M+S 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ 

    

 

6. 

 

235/60R16 

 

16 
RADIAL   100H-TL 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ 

    

 

7. 

 

205/55R16 

 

4 

 

RADIAL   91V TL 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ 

    

 

8. 

 

225/50R17 

 

4 

 

RADIAL   98Y-TL 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ 

    

 

9. 

 

205/70R15 

 

4 

 

RADIAL   TL 106/104S 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ 
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10. 

 

195/65R15 

 

4 

 

RADIAL   91H-TL 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ 

    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ. 

11. 
11R22,5 4 RADIAL 148/154M 

ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΑΞΟΝΑ 

    

12. 
11R22,5 8 RADIAL 148/154M ΣΤΟΝ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ 

    

13. 
265/70R-19,5 2 RADIAL 140/138M 

ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΑΞΟΝΑ 

    

14. 
265/70R-19,5 4 RADIAL 140/138M ΣΤΟΝ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ 

    

15. 
205/75R-17,5 2 RADIAL 124/122L 

ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΑΞΟΝΑ 

    

16. 
205/75R-17,5 4 RADIAL 124/122L ΣΤΟΝ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ 

    

17. 
10-16,5 5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ LS 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ & ΡΕΖΕΡΒΑ 

    

18. 
400/70R-24 2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ L2 ΣΤΟΝ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ 

    

19. 
185/75R-16 2 RADIAL 104/102R 

ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΑΞΟΝΑ 

    

20. 
185/75R-16 4 RADIAL 104/102R ΣΤΟΝ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο ………………….……………………………………………………….., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία………………………… (σε 

περίπτωση νομικού προσώπου)  με ΑΦΜ: …………….., Δ.Ο.Υ.: ……….. (έδρα……………………………. οδός …….………………….. αριθμός 

…………… Τ.Κ. …………..    τηλ. ……………………), αφού έλαβα γνώση της αρ. πρωτ. ……………../202.. πρόσκλησης, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι: α) αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές, β) η 

προσφερόμενη τιμή ισχύει έως την ολοκλήρωση της σύμβασης και γ) στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη επι-

βάρυνση για την οριστική παράδοση όπως ορίζεται στην σχετική πρόσκληση. 

 

 

Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(Διάσταση, 

Δείκτης 
φορτίου, 
Δείκτης 

ταχύτητας) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(στη σελ. του 

τεχνικού 
φυλλαδίου) 

ΤΙΜΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

1. 

 

20.5-25 

 

2 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 
ΧΩΜ/ΚΑ               

TL-16PR-(L-3)  ΓΙΑ 
ΦΟΡΤΩΤΗ 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ 

      

 

2. 

 

440/80 R28 

 

2 
RADIAL   TL-156 Α8 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ 

      

 

3. 

 

315/80R22.5 

 

4 

RADIAL/TL 
Δ.ΦΟΡΤ/ΤΑΧ≥ 

(156/150Κ) 

ΟΠΙΣΘΙΑ ΓΙΑ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ 

      

 

4. 

 

315/80R22.5 

 

2 
RADIAL/TL 

Δ.ΦΟΡΤ/ΤΑΧ≥ 
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ 

ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΡΙΟΣ 
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(156/150Κ) ΑΞΟΝΑΣ 

 

5. 

 

205/75R15 

 

16 

RADIAL   97T-TL-
M+S 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ 

      

 

6. 

 

235/60R16 

 

16 
RADIAL   100H-TL 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ 

      

 

7. 

 

205/55R16 

 

4 

 

RADIAL   91V TL 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ 

      

 

8. 

 

225/50R17 

 

4 

 

RADIAL   98Y-TL 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ 

      

 

9. 

 

205/70R15 

 

4 

 

RADIAL   TL 
106/104S 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ 

      

 

10. 

 

195/65R15 

 

4 

 

RADIAL   91H-TL 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΑΞΟΝΕΣ 

      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ. 

11. 
11R22,5 4 RADIAL 148/154M 

ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΑΞΟΝΑ 

      

12. 
11R22,5 8 RADIAL 148/154M 

ΣΤΟΝ ΠΙΣΩ 
ΑΞΟΝΑ 

      

13. 

265/70R-

19,5 
2 RADIAL 140/138M 

ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ 

ΑΞΟΝΑ 

      

14. 
265/70R-

19,5 
4 RADIAL 140/138M 

ΣΤΟΝ ΠΙΣΩ 
ΑΞΟΝΑ 

      

15. 
205/75R-

17,5 
2 RADIAL 124/122L 

ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΑΞΟΝΑ 
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16. 
205/75R-

17,5 
4 RADIAL 124/122L 

ΣΤΟΝ ΠΙΣΩ 
ΑΞΟΝΑ 

      

17. 
10-16,5 5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ LS 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ & 
ΡΕΖΕΡΒΑ 

      

18. 
400/70R-24 2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ L2 

ΣΤΟΝ ΠΙΣΩ 
ΑΞΟΝΑ 

      

19. 
185/75R-16 2 RADIAL 104/102R 

ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΑΞΟΝΑ 

      

20. 
185/75R-16 4 RADIAL 104/102R 

ΣΤΟΝ ΠΙΣΩ 
ΑΞΟΝΑ 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

(Ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 

 

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

 

 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………….. με έδρα 

………………………………….., οδός …..………………………………… αριθμός ..……….. 

 

Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται 

στην αριθμ. ……………………/202.. Πρόσκληση και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I & II αυτής . 

Η προσφορά μου αφορά στο σύνολο των ειδών. 

 

 

 

 

 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

…………………….……… 

(υπογραφή & σφραγίδα) 
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