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ΕΡΓΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  1594 / 20 -02-2015  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Ν. Ξάνθης έχοντας υπόψη : 

1.  Τις διατάξεις του Ν.11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) 

2.  Τις διατάξεις του Ν.2286/95  

3.  Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 

4.  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 

5.  Τις διατάξεις του N.4281/2014 

6. Την αριθμ.  Π1 /3305/3-11-2010 (Φ.Ε.Κ. 1789/Β΄/12-11-2010) Απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  

7. Την αριθ. 13/13-02-2014 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 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με συμπλήρωση Τιμολογίου, σε σφραγισμένες 

προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτών ¨:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ¨, προϋπολογισθείσης δαπάνης (44.993,40)ΕΥΡΩ(€) με ΦΠΑ 23% για 

τις ανάγκες του Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάνθης για το οικονομικού έτους 2015  

 

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία 

του Δήμου Τοπειρου Ν. Ξάνθης 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 

Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό κρατικών 

προμηθειών καλείται να αποδείξει την εγγραφή του σε Επαγγελματικό και Εμπορικό 

Μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι: 

α)  Έλληνες πολίτες  

β)  Αλλοδαποί  

γ)  Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

δ)  Συνεταιρισμοί 

ε)  Ενώσεις προμηθευτών. 

 

Ά ρ θ ρ ο   2
ο
 

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν μαζί με 

την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά : 

α) Οι Έλληνες Πολίτες : 
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1)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία εκδόσεως τουλάχιστον τελευταίου 6μήνου. 

3)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο 

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. Σε περίπτωση 

εγκατάστασης του στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

(3) και  (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. 

4)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα που θα έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5)    Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ΙSO 9001 για την παραγωγή των  υπό       

προμήθεια υλικών και για την εμπορία αυτών.  

7)Υπεύθυνη δήλωση ότι  αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης. 

8)Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο ισχύος των προσφορών.  

 

β) Οι αλλοδαποί : 

 

1)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 

τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

2)  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής 

Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 

3)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί 

εγγραφής τους στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους 

επαγγελματικούς καταλόγους. 

γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : 

1)  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του 

αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου προς τούτο έγγραφο. 

2)  Βεβαίωση της Εποπτεύουσας Αρχής περί της μη ανάκλησης του 

καταστατικού της Α.Ε 

3)  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της ΑΕ στον 

διαγωνισμό και για την εκπροσώπησή της 

δ) Συνεταιρισμοί: 

1)  Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της 

παραγράφου αυτής. 
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   ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

1)  Όλα τα παραπάνω κατά την περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή 

που συμμετέχει στην Ένωση. 

2)  Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ τις ενώσεις προμηθευτών που 

αποτελούνται από Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή 

παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις 

του εσωτερικού ή εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη 

μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από 

τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν 

ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί 

και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.      

Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους 

υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται 

από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνεται στα κριτήρια που 

καθορίζονται για την χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο 

Διοικητής της  Τράπεζας Ελλάδος. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής  μπορεί να μην 

υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία και 

δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται Δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό 

εφόσον οι προμηθευτές προσφορά σχετικά με αυτό εφόσον οι προμηθευτές 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. Εάν σε κάποια χώρα δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή 

Συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το 

νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με δήλωση βεβαιούμενου του 

γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια Δικαστική ή Διοικητική Αρχή ή 

Συμβολαιογράφου. 

 

Ά ρ θ ρ ο  3
ο
 

Ενώσεις προμηθευτών 

    Στον διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις προμηθευτών εφόσον :                                 

α)  Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιοδήποτε 

τρόπο στην διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος. 

β)  Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε 

συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς. 

γ)  Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις 

προϋποθέσεις των περιπτώσεων (3) και (4) του άρθρου 2 της παραγράφου α της 

παρούσας διακήρυξης. 

δ)  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 

πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που 

αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 

ε)  Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

στ)  Σε περίπτωση που εξαιτίας της ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ανωτέρας 

βίας μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης 
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κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολόκληρη της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

ζ)  Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, 

τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την 

ίδια τιμή και όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να 

προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να κριθεί με απόφαση του Δ.Σ 

του ΔΗΜΟΥ. 

 

Ά ρ θ ρ ο  4
ο
 

Εγγυήσεις 

1) Η Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

 

2.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης : 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται 

να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.23%. 

 

3.  Στοιχεία εγγυήσεων  

Οι  εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα  να 

περιλαμβάνουν τα εξής :    

α. Την ημερομηνία έκδοσης 

β. Τον εκδότη 

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται  

δ. Τον αριθμό της εγγύησης 

ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

στ. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ.  Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια είδη. 

η.  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο Δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

θ.  Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί 

τον διαγωνισμό και ότι θα  καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης. 

ι.  Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

ια.  Την ημερομηνία λήξης της εγγύησης (ισχύος τουλάχιστον 90 ημερολογιακών 

ημερών ) για εγγυήσεις συμμετοχής και (ισχύος τουλάχιστον 60 ημερολογιακών 

ημερών ) μετά τη λήξη της σύμβασης για εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 

 

Άρθρο 5
ο
 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών  

 Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 

στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 

2015  και ώρα 11:00 π.μ έως 11: 30π.μ την προσφορά τους. 

 

 Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι’ άλλου τρόπου μέχρι και της 

προηγούμενης του διαγωνισμού εργασίμου ημέρας. Προσφορές που κατατέθηκαν 

εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 
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Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε καλά σφραγισμένο 

φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς : 

α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β.  Ο πλήρης τίτλος του ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ  Ν. ΞΑΝΘΗΣ   

γ.  Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

στ.  Το είδος για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά. 

1. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα 

δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. 

2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα 

στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

3. Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα φέρει τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4. Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, χωρίς σβησίματα, προσθήκες, 

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

είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 

5. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε 

τρόπο εκπρόθεσμα, επιστέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

7. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, κάθε διευκρίνιση ή 

απόκρουση όρου της διακήρυξης, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή. Από τις 

διευκρινήσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 

στα σημεία που ζητήθηκαν. 

9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 60 ημερολογιακές 

ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

10. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 

παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

11. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, 

πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από την διακήρυξη. 

12. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

13. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει τιμοκατάλογο για ορισμένα είδη όπου το κρίνει 

σκόπιμο. 

14. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης. 

Ά ρ θ ρ ο  6
ο
 

Ενστάσεις 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται στην αρμόδια για 

την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος 

από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία παραλαβής των 

προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια 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. 
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Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της 

συμμετοχής προμηθευτή σε αυτό, υποβάλλεται στην αρμόδια για την διενέργειας του 

διαγωνισμού επιτροπή κατά την διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά 

εξετάζεται κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή. Η 

επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στο Διοικητικό 

Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την κατακύρωση το  οποίο και αποφασίζει τελικά. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

 

Ά ρ θ ρ ο 7
ο
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1.  Σε περίπτωση που αναδειχθεί κάποιος μειοδότης και αρνηθεί να υπογράψει 

την σύμβαση επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις : 

α.  Έκπτωση αυτού από την κατακύρωση στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα 

που προέρχεται από αυτή.      

β.  Κατάπτωση εν όλω ή εν μέρει της εγγύησης συμμετοχής που κατατέθηκε 

στον διαγωνισμό. 

γ.  Προμήθεια του είδους σε βάρος του ή από τους αμέσως επόμενους πλειοδότες 

που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό ή με την διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού. 

2.  Στην περίπτωση που ο προμηθευτής παραβεί τους όρους της σύμβασης, όπως 

καθορίζονται από αυτήν ή η συμπεριφορά του είναι αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη 

και τις αρχές της καλής πίστης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

συνδέσμου επιβάλλονται κυρώσεις που διαλαμβάνονται στο Π.Δ 173/90 μερικώς ή 

αθροιστικώς μεταξύ των οποίων σύσταση, πρόστιμο, ακόμη και την κήρυξη αυτού 

εκπτώτου.  

     Εάν κηρυχθεί ο προμηθευτής έκπτωτος της προμήθειας του είδους με 

απόφαση, επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις σε βάρος 

του. 

α.  Κατάπτωση εν όλω ή εν μέρει της κατατεθειμένης εγγύησης καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης. 

β.  Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από προμήθειες του 

Δημοσίου. 

γ.  Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή ότι σε περίπτωση επιβολής προστίμου 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης, το 

οφειλόμενο ποσό ή το προϊόν της κατάπτωσης, υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 

ποσοστού 3% και στην αναλογούσα επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ εκ ποσοστού 20%. 

     Οι παραπάνω κατά του προμηθευτή κυρώσεις είναι άσχετες με την άσκηση 

ποινικής δίωξης εφ όσον η παράβαση αποτελεί παράλληλα και αξιόποινο αδίκημα, 

όπως και για κάθε άλλη αξίωση του συνδέσμου κατά του προμηθευτή για 

οποιονδήποτε νόμιμο λόγο και αν προκύπτει. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε 

άλλη απαίτηση του συνδέσμου κατά του προμηθευτή, θα κρατούνται από το 

λογαριασμό του προμηθευτή του συνδέσμου ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύμβασης ή θα βεβαιούνται και θα εισπράττονται σαν Δημόσιο έσοδο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης Δημοσίων εσόδων. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

       Στον διαγωνισμό δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν 

έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν παρέχουν κατά την κρίση της Επιτροπής 

Προμηθειών τα εχέγγυα της πλήρους και τελείας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του. 

15PROC002591032 2015-02-20



 

Ά ρ θ ρ ο  8
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 9
ο
 

Αξιολόγηση προσφορών - Κατακύρωση Διαγωνισμού  

 Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή ο  οποίος θα δώσει την μικρότερη (στο 

σύνολο)  τιμή πώλησης του είδους, λιανικής ή χονδρικής (χωρίς ΦΠΑ), που 

αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του. 

 Ισοδύναμες θα θεωρηθούν οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση, 

δίνουν το αυτό αποτέλεσμα. Η κατακύρωση μπορεί να γίνει με κλήρωση μεταξύ 

των διαγωνιζομένων. 

 Οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της 

διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την οικονομική επιτροπή του Δήμου 

Τοπείρου και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή. 

 Αυτός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης, η οποία και θα παραμείνει στο Σύνδεσμο μέχρι της πλήρους 

εκτελέσεως της σύμβασης καθώς και τα νόμιμα χαρτόσημα αυτής. 

 Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην 

προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του  και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ του Συνδέσμου και 

του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις. 

Ά ρ θ ρ ο  10ο 

Χρόνος ισχύος σύμβασης  

Χρόνος ισχύος των συμβάσεων των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31/12/2015. 

 

Ά ρ θ ρ ο  11
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 
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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 : 

 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 12
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 13
ο
 

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

συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών του 

Δημοσίου Νόμοι και διατάξεις. 

3. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης,  βαρύνουν τον αυτόν στον οποίο 

θα κατακυρωθεί τελικά ο διαγωνισμός. Οι αποδείξεις πληρωμής αυτών 

επισυνάπτονται απαραίτητα κατά την υπογραφή της συμβάσεως.    

4. 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  20 - 02 - 2015 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

        

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 

15PROC002591032 2015-02-20


