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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

  

Ο Δήμος Τοπείρου  έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
2.  Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 

3.  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 

4.  Την 01/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Τοπείρου. 

5. Την αριθ. 15/21-02-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι δημοπράτησης. 

      προκηρύσσει: 

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και 

συμπλήρωση τιμολογίου για την ανάδειξη προμηθευτού  «Προμήθεια Υλικών 

Οδοποιίας»  προϋπολογισθείσης δαπάνης 44.937,60 (€) ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24% για τις 

ανάγκες του Δήμου Τοπείρου  Ν. Ξάνθης οικονομικού έτους 2017 και με κριτήριο 

κατακύρωσης  την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, που αντιστοιχεί στην 

ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του. 

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια υλικών με τα παρακάτω CPV 

1. [14212200-2]-Αδρανή υλικά  ποσού 20.385,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

2. [14210000-6]-Αμμοχάλικο   ποσού 15.855,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την  27/03/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα : 10.00 π.μ 

έως 10.30 π.μ στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου, στο Ευλαλο Ξάνθης, από την 

αρμόδια Επιτροπή. 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες πολίτες, Αλλοδαποί, Νομικά πρόσωπα 

ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη δημοπράτησης και να ζητήσουν 

διευκρινήσεις αποστέλλοντας email με σχετική αίτηση στο: texniki@topeiros.gr ή 

από την ιστοσελίδα του Δήμου www.topeiros.gr, ή από τα γραφεία του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο τηλ. 25410-68471 & 

2541068472, πληροφορίες κα Χατζηγιαννάκου Μαρία, όλες τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

 

Εύλαλο   15 - 03 - 2016 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

 

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

ΕΡΓΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  1972 / 15 - 03 - 2017  

 

                                                        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Ν. Ξάνθης έχοντας υπόψη : 

5.  Τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
6.  Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 

7.  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 

8.  Την 01/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Τοπείρου. 

5. Την αριθ. 15/21-02-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι δημοπράτησης. 

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  ε  ι 

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με συμπλήρωση Τιμολογίου, σε σφραγισμένες 

προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτών ¨:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ¨, προϋπολογισθείσης δαπάνης (44.937,60) ΕΥΡΩ (€) με ΦΠΑ 24% για 

τις ανάγκες του Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάνθης για το οικονομικού έτους 2017 

 

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία 

του Δήμου Τοπειρου στο Εύλαλο από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη δημοπράτησης 

αποστέλλοντας email με σχετική αίτηση στο: texniki@topeiros.gr ή από τα γραφεία 

του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο αφού στείλουν 

μία μέρα πριν σχετική αίτηση ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.topeiros.gr, 

ενημερώνοντας τον Δήμο Τοπείρου με φαξ που περιέχει τα στοιχεία του 

διαγωνιζομένου καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας ώστε να ενημερωθούν για τυχόν 

διευκρινήσεις. 

 

Ά ρ θ ρ ο  1
ο 

Δικαίωμα  συμμετοχής 

1.Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν 

να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 
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Ά ρ θ ρ ο   2
ο
 

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του 

δημοπρατούμενου αντικειμένου, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, οι οποίοι 

πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια 3μελή Επιτροπή του Διαγωνισμού, φάκελο που 

να αναγράφεται εξωτερικά το ονοματεπώνυμο του προσφέροντος και να περιέχει: 

1.) υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ147/08-08-2016) που αναφέρει: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/16 για τις οποίες οι οικονομικοί φoρείς αποκλείονται ή μπορούν να 

αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με 

τα άρθρα 75, 76 και 77 του Ν. 4412/16, 

2.) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 

νομικού προσώπου και 

3.) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φoρείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπο τους. 

Η επίδοση της προσφοράς από τον διαγωνιζόμενο, αποτελεί απόδειξη ότι αυτός 

έλαβε υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς αυτής, τις γενικές και ειδικές 

συνθήκες και όρους της προμήθειας. 

 

Ά ρ θ ρ ο  3
ο
 

Εγγυήσεις 

1) Η Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

 

2.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης : 

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές, ότι αναφέρεται στο 

άρθρο 72 του Ν. 4412/16. 

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των τροφίμων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  4
ο
 

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης 

Διαγωνισμών στις 27/03/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. μέχρι και 10:30π.μ.. 

2. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη 

διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που 

καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες 

που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

3.Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 
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Φάκελος προσφοράς 
1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, 

καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα. 

2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει 

ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ΄ αυτόν θα 

αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος του Νομικού Προσώπου που διενεργεί την προμήθεια. 

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο 

προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 

και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 

τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα 

προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο της 

παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του 

διαγωνιζόμενου για το κάθε είδους τροφίμου σε ευρώ ή σε ποσοστό έκπτωσης, 

ανάλογα με το είδος τροφίμου, σύμφωνα τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 9 της παρούσας. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς 

και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α.. Προσφορά που 

δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 

είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 

καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή 

κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία 

εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να 

αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους 

όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της 

προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 

της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο 

όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από 

έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν. 

7. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
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8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

9. Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας 

του κάθε προϊόντος. 

10. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία του κάθε προσφερόμενου 

προϊόντος, η μεταφορά και η παράδοση αυτού. 

 

Άρθρο 5
ο
 

Αποσφράγιση προσφορών - Αξιολόγηση προσφορών 

ανακοίνωση τιμών 

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού - Συνέχιση διαγωνισμού 

Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με 

το άρθρο 100 του Ν 4412/16. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στην ίδια συνεδρίαση εφόσον 

το επιτρέπει ο αριθμός των συμμετεχόντων. 

 

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων 

προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός διαγωνισμός έχει 

αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του. 

 

Ά ρ θ ρ ο  6
ο
 

Ενστάσεις 

1.Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων 

(60.000) ευρώ(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας 

αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2.Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 

μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

ΆΡΘΡΟ 7
ο
  

Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

1.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 

εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε 

μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκ δίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του 

άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 
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και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 

75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

2.Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 

σε αυτά που υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει 

την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο 

για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

3.Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης 

κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

4.Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με 

την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 

 

ΆΡΘΡΟ 8
ο
  

Σύμβαση 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η 

σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

2. Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της, μέχρι τις 31-12-

2017. 

 

3. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 

προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ. Τα προς προμήθεια προϊόντα και την ποσότητα. 

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους προϊόντος. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε προϊόντος. 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον 

προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε προϊόντος. 

4. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των 

τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με 

βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η 

σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η 

σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου. 
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5. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή 

όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης. 

6. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που 

παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  9
ο
 

Τιμές Προσφορών επιβαρύνσεις μειοδοτών 

 Με την προσφορά η τιμή του υλικού δίδεται στο σύνολο. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 

εκτός από τον ΦΠΑ για παράδοση του υλικού στον τόπο και στον τρόπο 

διακήρυξης. 

 Με την προσφορά η τιμή θα είναι σε ευρώ στο σύνολο. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 

εκτός από τον ΦΠΑ για παράδοση του υλικού στον τόπο και στον τρόπο 

διακήρυξης. 

 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την διακήρυξη προβλέπονται τιμές σε 

συνάλλαγμα  για την σύγκριση των προσφορών μετατρέπονται σε ευρώ με βάση 

την επίσημη τιμή διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

 Πρόσφορά που θέτει τον όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  10
ο
 

Παράδοση - Παραλαβή - Κρατήσεις 

 Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά λόγω έλλειψης 

αποθηκευτικού χώρου και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας εντός 2 ημερών 

από την λήψη της παραγγελίας στα Κτίρια του ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Ν. 

ΞΑΝΘΗΣ  ή στο χώρο που θα του υποδειχθεί με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του 

προμηθευτή. 

 Η παραγγελία για την προμήθεια των ειδών θα δίνεται τηλεφωνικά (ο τρόπος 

αυτός δικαιολογεί την εκτέλεση) από τον Δήμο Τοπείρου στον προμηθευτή και θα 

ακολουθεί και έγγραφη παραγγελία, η οποία θα επισυνάπτεται με το τιμολόγιο. 

 Με την προμήθεια των υλικών συνάπτεται συμφωνητικό που πληρεί τους όρους 

της αρχικής σύμβασης.  

 Οι προμηθευτές που έχουν έδρα εκτός Ν. Ξάνθης, θα πρέπει να ορίσουν με 

υπεύθυνη δήλωση αντιπρόσωπό τους που θα δέχεται τις παραγγελίες και ο οποίος 

αντιπρόσωπος θα συνυπογράψει την υπεύθυνη δήλωση. 

 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από τριμελή επιτροπή. 

Αντικείμενο της επιτροπής είναι : 
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 Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά και ποιοτικά εκτέλεσης της 

παραγγελίας. Ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας, της προέλευσης καθώς και 

κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδομένων ειδών. 

 Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον Δήμο. 

 

Ά ρ θ ρ ο 11
ο 

Πληρωμή 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα μετά την 

παράδοση και παραλαβή αυτών και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και το σύνολο 

της αξίας των εκάστοτε παραγγελιών. 

 

Ά ρ θ ρ ο 12
ο
 

 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι 

 Η παρούσα διακήρυξη  

 Τεχνικές προδιαγραφές και την συγγραφή υποχρεώσεων   

 Προϋπολογισμός προσφοράς 
 Τα από τον διαγωνισμό πλήρη τεχνικά περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία 

που θα δοθούν με την προσφορά.
 

 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του νόμου 4412/16 καθώς και οι λοιπές διατάξεις που μνημονεύονται στο προοίμιο 

της διακήρυξης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη δημοπράτησης αποστέλλοντας 

email με σχετική αίτηση στο: texniki@topeiros.gr ή από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο αφού στείλουν μία μέρα πριν σχετική αίτηση ή 

από την ιστοσελίδα του Δήμου www.topeiros.gr, ενημερώνοντας τον Δήμο Τοπείρου με φαξ 

που περιέχει τα στοιχεία του διαγωνιζομένου καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας ώστε να 

ενημερωθούν για τυχόν διευκρινήσεις ή από τα γραφεία της Τεχνικής υπηρεσίας στο Εύλαλο. 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την 

συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης, βαρύνουν αυτόν στον οποίο θα 

κατακυρωθεί τελικά ο διαγωνισμός. Οι αποδείξεις πληρωμής αυτών επισυνάπτονται 

απαραίτητα κατά την υπογραφή της συμβάσεως. 

Οι ποσότητες του υλικού  είναι ενδεικτικές. Ο Δήμος . διατηρεί το δικαίωμα 

να αλλάξει την ποσότητα του εκάστοτε υλικού ανάλογα με την ανάγκη που θα 

προκύψει.       

                                                     

 

ΕΥΛΑΛΟ  15 - 03 - 2017 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

        

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 
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