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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ  ΜΕ ΠΡΟΥΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 
 
 
Ο Γήκαξρνο  Νάνπζαο 
 

Λακβάλνληαο ππόςε  
1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.410/95   
2) ηηο δηαηάμεηο ηεολ αξηζκ.11389/1993 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ 

(Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α) 
3) ηηο ππ’αξηζκ. 32226/ 17-09-2013 ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο   
4) ηελ 13/2014 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ςήθηζε – δηάζεζε ησλ ζρεηηθώλ 

πηζηώζεσλ θαη  ηελ 242,/2014  απόθαζε  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
 

Πξνθεξύζζεη πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο , γηα ηελ  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΛΑΣΙΚΩΝ    ζπλνιηθνύ  πξνϋπνινγηζκνύ  25.030,50   εςπώ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ  ΦΠΑ  23%). 

 
Η δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κεηά από πξόρεηξν δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδώλ.  

 Γηαζέηεη πίζησζε πνζνύ 25.030,50  επξώ ζε βάξνο ησλ 
KA 20.6671           ποζό               4.255,80  € 
ΚΑ 30.6671           ποζό              18.204,00 € 
ΚΑ 35.6671            ποζό              2.570,70 € 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2014 θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνύο ηνπ έηνπο  

2015. 
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 Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε  ζηελ εκεξήζηα λνκαξρηαθή  

εθεκεξίδα ΛΑΟ, ζα αλαξηεζεί ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ θαη ησλ ηξηώλ Γεκνηηθώλ 

Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Σ.Δ.Δ ζηε Βέξνηα,  θαζώο θαη 

ζηνλ ηζηνρώξν “Γηαύγεηα” . Δπηπξνζζέησο  όλα  ηα ηεύση ηος διαγυνιζμού θα διαηίθενηαι 

ελεύθεπα ππορ λήτη από ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ, ζηον επίζημο ιζηόηοπο ηος Δήμος 

Νάοςζαρ www.naoussa.gr. 

 

  Οη όξνη  ηεο  δηαθήξπμεο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ, απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο 

ηεο παξνύζαο θαη είλαη νη αθόινπζνη:  

 

1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο εμσηεξηθά ζα θέξεη ηελ 

έλδεημε:  ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ Η.Π.  

ΝΑΟΤΑ.  Δληόο ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ πξνζθνξάο, ζα πεξηέρεηαη ξεσυπιζηόρ 

ζθπαγιζμένορ θάκελορ, πνπ ζα θέξεη ηελ έλδεημε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ. Η νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ππνβάιιεηαη , επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζην εηδηθό έληππν πξνζθνξάο, ην 

νπνίν ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά από ην Γήκν. Σόζν ζηνλ εμσηεξηθό θάθειν όζν θαη ζηνλ 

θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζα ππάξρεη ε ππνγξαθή θαη ε ζθξαγίδα ηνπ 

ζπκκεηέρνληα.  
 

2. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ   7  Νοεμβπίος ημέπα Παπαζκεςή    και από ώπα 

10.00 έυρ 10.30 π.μ.  ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ θαη 

Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ  ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα. 

3. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, κε ηελ απαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε όηη ζα πεξηέρνληαη ζην Γήκν κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα, από ηε 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ.  

4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, νη 

ελώζεηο πξνκεζεπηώλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνύλ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα 

ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Απηό απνδεηθλύεηαη κε ηελ πποζκόμιζη 

βεβαίυζηρ εγγπαθήρ ηος κάθε ενδιαθεπόμενος ππομηθεςηή ζηο επαγγελμαηικό ή 

εμποπικό μηηπώο.  

5. Με πνηλή λα κε γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά, νη δηαγσληδόκελνη πξέπεη καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ εγγύηζη 

ζςμμεηοσήρ  πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί κε ην 2% αλεπ  Φ.Π.Α. επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο, ήηνη 407,00  εςπώ. 

6. Δπίζεο, νη δηαγσληδόκελνη - επί πνηλή απνθιεηζκνύ - καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη 

λα ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ: 

http://www.naoussa.gr/
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α) Τπεύθςνη δήλυζη κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: 

i. Έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 

απνδέρνληαη απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, εθηόο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ξεηά 

αλαθέξνπλ ηα ζεκεία πνπ ηπρόλ δελ απνδέρνληαη. 

ii. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηαο. 

iii. Γελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό 

ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

iv. Γελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

v. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

β) Δθόζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό κε εθπξνζώπνπο ηνπο, 

ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 

ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ. 

7. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε πξνκήζεηα νθείιεη πξηλ ηελ απόθαζε 

θαηαθύξσζεο λα πξνζθνκίζεη ζην Γήκν ηα πξσηόηππα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ηεο 

πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ θαζώο θαη απηά πνπ απαηηνύληαη από ηηο ππ’αξηζκ 

32062/16-10-2014  ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο απνηεινύλ 

αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο,  πιελ απηώλ πνπ κπνξνύλ λα αλαδεηνύληαη 

απηεπάγγειηα. ε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο έζησ θαη ελόο από ηα αλσηέξσ έγγξαθα 

θαη πηζηνπνηεηηθά ή αλ από ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζή ηνπο θαη ηνλ έιεγρν απηώλ 

πξνθύςεη θώιπκα ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο, ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζε ζπκκεηέρνληα πνπ 

πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επόκελε θαιύηεξε γηα ην θνξέα πξνζθνξά. Η θαηαηηζέκελε 

εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξώηνπ κεηνδόηε ζηελ πεξίπησζε απηή θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 

Γήκνπ. 

8. Σν πξνζθεξόκελν πιηθό πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 

9. Η θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζην πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνζθέξεη ηε 

ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ, εθόζνλ θξηζεί όηη ε 

πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο από ηελ Δπηηξνπή 

Αμηνιόγεζεο. 

10. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγύηζη 

καλήρ εκηέλεζηρ ηεο ζύκβαζεο ύςνπο 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο αθαηξνύκελνπ 

ηνπ ΦΠΑ . 
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11. Οη πνζόηεηεο ησλ ειαζηηθώλ, ζα παξαδίδνληαη ζε ρώξν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν Γήκνο 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ ηνπ . 

12. Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη εθ' άπαμ ή ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ παξάδνζε 

ησλ εηδώλ, κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο κεηά ηελ πξνζθόκηζε ησλ  αληίζηνηρσλ 

εμνθιεηηθώλ ηηκνινγίσλ. 

13. Η παξνύζα έρεη ζέζε δηαθήξπμεο, πεξίιεςε ηεο νπνίαο ζα αλαξηεζεί ζηνπο πίλαθεο 

αλαθνηλώζεσλ ησλ ηξηώλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Σ.Δ. ζηε Βέξνηα, ζην 

δηθηπαθό ηνπ ηόπν θαη ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ ηνπηθό ηύπν.  

14. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο αξρηθήο θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθήο ζα 

βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

       14.   Ο  πξνκεζεπηήο  βαξύλεηαη κε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. 
         

       15 .Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα κεηαθέξεη κε δηθή ηνπ δαπάλε όια ηα είδε ζε ρώξν πνπ ζα 
ηνπ ππνδείμεη ν Γήκνο. Ο πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη αδπλακία έγθαηξεο 
παξάδνζεο επηθαινύκελνο ηπρόλ δπζρέξεηα εμεύξεζεο ζηελ αγνξά ηνπ είδνπο απηνύ. 

 
       16. Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ην ζηαζεξό θαη ακεηάβιεην ηεο ζπκθσλεκέλεο ηηκήο, 
αλεμάξηεηα αλ ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη σο ρξόλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο 
ππάξμνπλ απμήζεηο από νπνηνδήπνηε ιόγν ή αηηία ζηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ ζπκβαηηθνύ 
ηηκνινγίνπ. 
      17. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ(εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο): 
 Γξ. Πξνκεζεηώλ Γ. Νάνπζαο, 
Κα Βαηαληδή Αζελά, Κνο Λαπαβίηζαο Γεώξγηνο 
Σει. Δπηθνηλσλίαο :23323-50367, 23323-50328 
e-mail: vatanzti@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr 
 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 
 
 
 

Κοςηζογιάννηρ Νικόλαορ 
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