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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
    

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

                για την προμήθεια  : 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 

 
                                                                                            

 
 
 

 

 

 

                            
 
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

           
          
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  
ΑΡΧΗ : 

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΗΜΑΘΙΑΣ    

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Προϋπολογισμός 
προμήθειας  : 

65.062,85 € 
(συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 23%) 
 
 

Αρ. Διακήρυξης  : 31323/27-11-2015  

Ημερομηνία 
διενέργειας 

διαγωνισμού   : 
   Τρίτη, 8-12-2015 

Πληροφορίες  :  Κυράνος Θ.  
Τηλέφωνο       :  2332029613  
Fax                  :  2332024260 
Δ/νση              :  Πλ. Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 59200 – ΝΑΟΥΣΑ  
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Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν : 

 

α) Το εδάφιο ε΄ παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

β) Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

γ) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 και των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 της 

αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

δ) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995.  

ε) Την υπ’ αρίθμ. 341/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την 

αναμόρφωση  του Προϋπολογισμού έτους 2015.  

στ) Την υπ’ αριθμ. 30701/20-11-2015 απόφαση του Δημάρχου Νάουσας, περί της  

διενέργειας της προμήθειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια 

οικοδομικών υλικών. 

ζ)Τις υπ. αριθμ. 1/2015 τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της παραπάνω προμήθειας. 

η) Την με αριθμό 203/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την 

ψήφιση-διάθεση της σχετικής πίστωσης (Κ.Α. 02.30.7331.058) και την 267/2015 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και 

καθορισμό των όρων διενέργειας πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού. 

θ)  Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 60.000 ευρώ χωρίς το 
Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος 
Προμηθειών.  
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 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
 
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς 
προμήθεια ειδών της/των Ομάδος/ων, για την/τις οποία/ες καταθέτουν 
προσφορά, για την προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» , συνολικού 
προϋπολογισμού 65.062,85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 
 
Η συνολική προμήθεια διαιρείται σε οκτώ (8) επί μέρους ΟΜΑΔΕΣ, ως εξής : 
 

 
 
Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ της προμήθειας. 
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον της 
κάθε ΟΜΑΔΑΣ.  

Για τον παραπάνω λόγο ο Δήμος Η.Π. Νάουσας διαθέτει πίστωση ποσού 65.062,85 
€ ευρώ σε βάρος του:  

KA 02.30.7331.058,           
 
του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015 και θα συνεχίσει να επιβαρύνει και τους 
αντίστοιχους κωδικούς του έτους  2016. 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ Η.Π. 
ΝΑΟΥΣΑΣ  

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ 
ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

    

Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Αναθέτουσας Αρχής, σε συμμετέχοντα/ες  που θα προσφέρει/ουν τη χαμηλότερη τιμή 
για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, της κάθε ομάδας για την οποία 
καταθέτουν προσφορά, και μετά από την γνωμάτευση της αρμόδιας  Επιτροπής 
Διενέργειας  Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών, ότι η 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΟΜΑΔΑ 1: ΟΠΛΙΣΜΟΙ   5.450,00 €  

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 11.930,00 €  

ΟΜΑΔΑ 3: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ   1.790,00 €  

ΟΜΑΔΑ 4: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 11.187,35 €  

ΟΜΑΔΑ 5: ΠΛΑΚΑΚΙΑ   1.175,00 €  

ΟΜΑΔΑ 6: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ   6.725,00 €  

ΟΜΑΔΑ 7: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ 10.815,00 €  

ΟΜΑΔΑ 8: ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ   3.824,28 €  

ΣΥΝΟΛΟ 52.896,63 €   
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προσφορά/ες  πληροί/ουν τις υπ’αριθμ.: 1/2015, τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 
και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού. 

 

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
     Περίληψη της παρούσας θα σταλεί για δημοσίευση στην ημερησία  τοπική 

εφημερίδα ΛΑΟΣ, θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και των τριών 
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Η.Π. Νάουσας και στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Τ.Ε.Ε. στην Βέροια, καθώς και στον ιστοχώρο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. Επιπροσθέτως  όλα  τα 
τεύχη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της περίληψης της διακήρυξης, θα 
διατίθενται ελεύθερα προς λήψη, στον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου Νάουσας 
www.naoussa.gr 

 

3. ΤΟΠΟΣ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η έδρα του Δήμου Η.Π. 
Νάουσας  
Οδός: Δημαρχίας 30, 
Νάουσα, Τ.Κ. 59200, 2ος 
όροφος Δημαρχείου,  
αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου 

 
8/12/2015 

 
Τρίτη 

 
10:30 – 11:30 π.μ.  

Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο, μέχρι και την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 
15.00 μ.μ.  Η διεύθυνση αποστολής είναι: 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ 

Δημαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ 

Τ.Κ. 59 200 

Προσφορές που περιέρχονται στο δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή 
διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, 
προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 
όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που 
ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Αυτό 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου 
προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 
 
 

 

http://www.naoussa.gr/
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5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να παραλαμβάνουν, δωρεάν, τα τεύχη του 
διαγωνισμού είτε από τον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου, στη διεύθυνση 
www.naoussa.gr  ή από την Τεχνική Υπηρεσία (Δημαρχίας 30, 59200 Νάουσα),  έως 
και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15:00 μ.μ. 
   
6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: Τεχνική Υπηρεσία (εργάσιμες μέρες και ώρες):  
23320-29613 
FAX:23320-24260  
Αρμόδιος υπάλληλος: Κυράνος Θωμάς  
 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος εξωτερικά θα φέρει 
την ένδειξη:  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ/ΤΙΣ ΟΜΑΔΑ/ΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ, ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 31323/27-11-
2015. 
Εντός του ανωτέρω φακέλου προσφοράς, θα περιέχεται, πέρα από τα δικαιολογητικά  
συμμετοχής που περιγράφονται στο άρθρο 10 της παρούσας, ξεχωριστός 
σφραγισμένος φάκελος, που θα φέρει την ένδειξη:  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ/ΤΙΣ ΟΜΑΔΑ/ΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 31323/27-11-2015. 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, στο  ειδικό  έντυπο 
προσφοράς, το οποίο θα είναι αναρτημένο στον δικτυακό τόπο www.naoussa.gr. Τα 
έντυπο προσφοράς χορηγείται και από το Γρ.  Προμηθειών του Δήμου. Τόσο στον 
εξωτερικό φάκελο όσο και στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς, θα υπάρχει η 
υπογραφή και η σφραγίδα του συμμετέχοντα.  

 
Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές θα πρέπει 
να είναι καθαρογραμμένες, χωρίς μουτζούρες και διορθώσεις. 
 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται 
στις υπ’αριθμ.:  1/2015 τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των 
ειδών της κάθε ομάδας ή δεν αναφέρουν καμία τιμή για  κάποιο από τα 
ζητούμενα είδη, θα θεωρούνται ελλιπείς και απαράδεκτες. 

 

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ένα (1) χρόνο από την 
υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού που προβλέπεται από τη 
συγκεκριμένη προμήθεια. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

    9. ΕΓΓΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει μαζί με την 
προσφορά τους να υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, ποσού που αντιστοιχεί με το 2%, επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας της κάθε ομάδας της προμήθειας, για την οποία 

http://www.naoussa.gr/
http://www.naoussa.gr/
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καταθέτουν προσφορά, άνευ Φ.Π.Α.. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον 
προμηθευτή μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους  συμμετέχοντες 
επιστρέφεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης .  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται το ακριβές ύψος της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής για κάθε ξεχωριστή ομάδα της προμήθειας. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1: ΟΠΛΙΣΜΟΙ 109,00 €  

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 238,60 € 

ΟΜΑΔΑ 3: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ   35,80 € 

ΟΜΑΔΑ 4: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 223,75 € 

ΟΜΑΔΑ 5: ΠΛΑΚΑΚΙΑ   23,50 €  

ΟΜΑΔΑ 6: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 134,50 € 

ΟΜΑΔΑ 7: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ 216,30 € 

ΟΜΑΔΑ 8: ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ   74,49 € 

Επισημαίνεται πως οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, θα πρέπει να καταθέσουν 
ξεχωριστή εγγυητική επιστολής συμμετοχής, για κάθε ομάδα της προμήθειας για 
την οποία επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά.  

 

10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι διαγωνιζόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους πρέπει να 

υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού: 

α) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά 

τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. 

ii. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

iii. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

iv. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 

άλλη ανάλογη διαδικασία. 

v. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 

την ημέρα του διαγωνισμού. 
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β) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

γ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 9 της 
παρούσας. 

δ) Βεβαίωση εγγραφής  πρόσφατης έκδοσης (να έχει εκδοθεί το αργότερο μέχρι έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) του κάθε 
ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, όπως  
αναφέρεται και  στο άρθρο 4 της παρούσας. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει πριν την απόφαση 
κατακύρωσης να προσκομίσει στο Δήμο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά 
της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται 
αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω 
έγγραφα και πιστοποιητικά ή αν από την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους και τον 
έλεγχο αυτών προκύψει κώλυμα σύναψης της σύμβασης, η κατακύρωση γίνεται σε 
συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη καλύτερη για το φορέα 
προσφορά. Η κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής του πρώτου μειοδότη στην 
περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου. 

 

11. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
11.1 Η σύμβαση που  θα υπογραφεί θα έχει ετήσια ισχύ (12 μήνες), με έναρξη ισχύος 
την ημερομηνία υπογραφής της. 
11.2 Η σύμβαση δύναται να παραταθεί μέχρι αναδείξεως νέου προμηθευτή, με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει εξαντληθεί το συνολικό ποσό της χρηματικής αξίας της 
προμήθειας που θα συμφωνηθεί. Η ανωτέρω παράταση είναι δυνατή μετά από τη 
συμφωνία των συμβαλλομένων και μετά από τη λήψη της σχετικής απόφασης του 
αρμόδιου προς τούτο οργάνου. 
11.3 Ο Ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, 
ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της 
προμήθειας υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδος 
του συμβατικού τιμολογίου. 
 
 
12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 2%, άνευ Φ.Π.Α, επί της 
συνολικής συμβατικής  αξίας των ειδών, της κάθε ομάδας της προμήθειας, για 
την οποία έχει μειοδοτήσει και του έχει κατακυρωθεί η προμήθεια.   Η 
παραπάνω εγγυητική επιστολή απαιτείται για τη διασφάλιση των συμφερόντων του 
Δήμου, με την οποία ο Ανάδοχος εγγυάται, τη συμμόρφωση με την προσφορά του 
ως προς τον χρόνο , τον τόπο και την ποιότητα  των προσφερόμενων ειδών, με 
σκοπό να καλυφθεί η τυχόν ζημιά που θα υποστεί η αναθέτουσα αρχή, εάν κατά το 
διάστημα που μεσολαβεί από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την εκτέλεσή της, 
αρνηθεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή τις εκπληρώσει 
πλημμελώς. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

 



- 8 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
                                

13. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

13.1 Οι παραγγελίες και ο τόπος παράδοσης των ειδών θα δίνονται αποκλειστικά, με 
έγγραφη εντολή του Γρ. Προμηθειών, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου. Ο Ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει με δική του 
δαπάνη , τις σχετικές εντολές στο ακέραιο, το συντομότερο δυνατό. Η μεταφορά και 
παράδοση των ειδών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Ο 
Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης 
επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού. Ο Δήμος 
Νάουσας δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωμένος να απορροφήσει το σύνολο 
των ποσοτήτων των ειδών. Οι ποσότητες δύναται να αυξηθούν ή να μειωθούν, 
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει 
υπέρβαση του συνολικού συμβατικού ποσού της προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση, ο 
προμηθευτής με την κατάθεση της προσφοράς του, δηλώνει πως είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στο ακέραιο στις σχετικές παραγγελίες του Δήμου Νάουσας. 

 

13.2 Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 
Προμηθειών του Δήμου, όπως κάθε φορά αυτή ισχύει,  με την κατάθεση του σχετικού 
δελτίου αποστολής – τιμολογίου. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει σχετικά το Γρ. 
Προμηθειών, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες μέρες πριν την παράδοση των 
προϊόντων στο Δήμο, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της αρμόδιας Επιτροπής 
Παραλαβής Προμηθειών. 

 

14. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση των 
ειδών της προμήθειας , με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, εντός 90 (ενενήντα) 
ημερών μετά την  υποβολή  των αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων και μετά  την 
παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου. 

 

   15. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν 
επαναληπτικής, θα βαρύνουν τον/ (τους) ανάδοχο/(ους). Ο  προμηθευτής  βαρύνεται 
με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

 
 

                                                     Νάουσα   27/11/2015 
  
 
 
 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ  
 

                                                    ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 


