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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
Ο  Δήμαρχος του Δήμου  Τοπείρου έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ28/80 ΄΄Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ΄΄ 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 

3. Τις διατάξεις του N.4281/2014 

4. Την αριθμ. 12/13-02-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης. 

 
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με έκπτωση επί τις εκατό (%) όσον αφορά εργασίες και ανταλλακτικά για τις 

εξής κατηγορίες εργασιών, 

Εργασίες ηλεκτρολογικές 

Εργασίες φανοποιίας 

Εργασίες βαφής 

Εργασίες μηχανικών μερών – συστημάτων πέδησης  και προληπτικής συντήρησης οχημάτων  

Εργασίες μηχανικών μερών – συστημάτων πέδησης  και προληπτικής συντήρησης μηχανημάτων. 

Εργασίες υπερκατασκευής οχημάτων και μηχανημάτων και υδραυλικής φύσεως (εργασίες μηχανουργείου) 

Εργασίες επισκευής και αγοράς ελαστικών 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές για κάθε κατηγορία ξεχωριστά καθώς και για το σύνολο των κατηγοριών.  

Το συνεργείο θα βρίσκεται εντός των ορίων του Νομού Ξάνθης. 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια εμπορίας ανταλλακτικών και 

οργανωμένο συνεργείο επισκευών με την σχετική άδεια λειτουργίας. 

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 27/02/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10.00 έως 11:00 π.μ στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση επανάληψης διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο  ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 

02/03/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ.. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

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, 

όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
                                                            ΕΥΛΑΛΟ 20/02/2015 
 
                                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 
                                     ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 
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