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ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΕΘΝΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  ΓΙΑ ΣΘΝ   

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΘΘ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΘ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΕΣΩΝ 2017 – 2018 

 

Ο Δήμαρχοσ Βόλβησ 

προκθρφςςει Διεκνι Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν 
ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ 
ΚΙΝΘΘ,  ΘΕΡΜΑΝΘ  ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΕΣΩΝ 2017-
2018 » για ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (2017-2018), προχπολογιςμοφ  
768.777,37 με το Φ.Ρ.Α. ( 619.981,75 € άνευ Φ.Ρ.Α. )   
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 86 του Ν.4412/2016,  δθλαδι  θ 
χαμθλότερθ τιμι θ οποία εκφράηεται με το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςησ επί τοισ 
εκατό ( % ) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του 
είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ. Η τιμι λιανικισ πϊλθςθσ είναι αυτι που αναγράφεται ςτο 
Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του Διμου Βόλβθσ   (ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 
4257/2014). 
 
1. Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ: 
Ανακζτουςα αρχι : Διμοσ Βόλβθσ 
Είδοσ ανακζτουςασ αρχισ: Ο.Τ.Α. 
Ζδρα: Σταυρόσ Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 
Ταχ.Κωδ.: 57014 
Τθλ.: 23973-30220, 23933-30114 
Telefax: 23970-65600 / 23930-51674 
E-mail: karagmaria5873@gmail.com    elenmoschou2@gmail.com 
Ιςτοςελίδα: www.dimosvolvis.gr 
2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Είναι δυνατι θ με θλεκτρονικό μζςο ελεφκερθ, άμεςθ και 
πλιρθσ πρόςβαςθ των ενδιαφερομζνων ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και ςτα λοιπά 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου, www.dimosvolvis.gr , όπου 
είναι αναρτθμζνα τα ςχετικά ζγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα, να λάβουν 
γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ΚΗΜΔΗΣ και 
ΕΣΗΔΗΣ κακϊσ και από το Τμιμα Ρρομθκειϊν του Διμου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ ςτα τθλζφωνα που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 
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3. Κωδικόσ NUTS κφριου τόπου παράδοςησ τησ προμήθειασ: 
Κωδικόσ NUTS: 3 GR 122 
4. Περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ: K.A. -Κατηγορίεσ –Ομάδεσ-CPV 
 

            ΕΙΔΟΣ         ΡΟΣΟΤΗΤΑ          CPV 

Αμόλυβδθ βενηίνθ 44.636,60 λίτρα 09132100-4 

Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 379.018,20 λίτρα 09134100-8 

Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ 

227.500,00 λίτρα 09135100-5 

Αναλυτικά οι ποςότθτεσ ανά φορζα και κατθγορία (6 κατθγορίεσ) και θ ενδεικτικι 
προχπολογιηόμενθ αξία εμφανίηονται ςτθ διακιρυξθ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και ςτο 
ΕΣΗΔΗΣ. 
5. Προςφορζσ: Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ / υποκατθγορίεσ αλλά για 
το ςφνολο των ειδϊν και των ποςοτιτων τουσ ςε κάκε κατθγορία και όχι για μζροσ τουσ 
(άρκρο 59 Ν.4412/2016). 
6. Χρόνοσ παράδοςησ προμήθειασ  
Η παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων του Διμου Βόλβθσ και όλων των φορζων  κα 
γίνεται περιοδικά, ςτισ εγκαταςτάςεισ και τα κτίρια των φορζων για χρονικό διάςτθμα 12 
μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Οι φορείσ δεν υποχρεοφνται  να 
απορροφιςουν το ςφνολο των καυςίμων που αναγράφονται ςτον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό. Ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει 
τθν εντολι προμικειασ να εφοδιάςει το Διμο ι τα νομικά του πρόςωπα με τθν 
παραγγελκείςα ποςότθτα των καυςίμων και ςε χρονικό διάςτθμα μίασ θμζρασ. Η 
τροφοδοςία των οχθμάτων, μθχανθμάτων και του βοθκθτικοφ μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ (χλοοκοπτικά , αλυςοπρίονα κ.α. ) με πετρζλαιο κίνθςθσ, βενηίνθ αμόλυβδθ 
κα γίνεται από πρατιρια που διακζτουν αντλίεσ με μετρθτι ακριβείασ και λόγω τθσ 
αδυναμίασ αποκικευςθσ των προσ προμικεια ειδϊν ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν 
ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ, ςωςτι και χωρίσ οποιοδιποτε πρακτικό πρόβλθμα για τθν 
ανακζτουςα αρχι παράδοςθ των καυςίμων, θ οποία παράδοςθ κα γίνεται εντόσ του 
Διμου, ςτα οχιματα, μθχανιματα και βοθκθτικοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ αυτοφ, 
ανεξάρτθτα από τθν διεφκυνςθ τθσ ζδρασ του υποψιφιου προμθκευτι. Η παράδοςθ των 
καυςίμων κζρμανςθσ κα γίνεται ςτα δθμοτικά κτίρια. Οι παραγγελίεσ κα γίνονται με 
γραπτι παραγγελία από τουσ φορείσ.  
7. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ:  
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν 
φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ 
αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ 
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ 
και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
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2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι ςφμφωνα με 
το άρκρο 19 παρ.2 του Ν.4412/2016 για τθν  υποβολι προςφοράσ αλλά εφόςον τουσ 
ανατεκεί θ ςφμβαςθ .                          
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ 
τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον ςφμφωνα 
με το άρκρο 19 παρ.4 του Ν.4412/2016. 
8. Ειδικοί όροι εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ:  
Ωσ τόποσ παράδοςθσ ορίηεται για μεν το πετρζλαιο κζρμανςθσ οι δεξαμενζσ των 
δθμοτικϊν καταςτθμάτων για το Διμο Βόλβθσ,  οι δεξαμενζσ για τθν ζδρα και τα 
παραρτιματα του Νομικοφ Ρροςϊπου ΟΚΡΑΡ , τα παραρτιματα του ΟΡΑΡ,  και οι 
δεξαμενζσ των ςχολείων τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Σχολικισ Επιτροπισ, για 
δε τθ  βενηίνθ και το πετρζλαιο  κίνθςθσ κα  γίνεται εντόσ του Διμου, ςτα οχιματα και 
μθχανιματα κάκε φορζα.  
1.  Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 
άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.   
Η ςφμβαςθ μπορεί επίςθσ να παρατακεί αν υπάρχει αδιάκετο ποςό από τθν ςφμβαςθ ι 
δεν ζχουν εξαντλθκεί οι ποςότθτεσ για δφο μινεσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και τιμζσ τθσ 
αρχικισ ςφμβαςθσ. Κατά τον χρόνο τθσ προβλεπόμενθσ παράταςθσ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ 
τθσ ςφμβαςθσ δεν επιτρζπεται υπζρβαςθ οφτε των ποςοτιτων οφτε τθσ 
προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ για τα καφςιμα. Η παράταςθ λφεται αυτόματα αν θ 
ζγκριςθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ του επόμενου διαγωνιςμοφ προθγείται τθσ 
θμερομθνίασ λιξθσ τθσ χρονικισ παράταςθσ.  

2. O προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ, ςωςτι και χωρίσ 
οποιοδιποτε πρακτικό πρόβλθμα για τθν ανακζτουςα αρχι παράδοςθ των καυςίμων. Η 
παράδοςθ για τα καφςιμα κίνθςθσ κα γίνεται εντόσ του Διμου, ςτα οχιματα και 
μθχανιματα αυτοφ λόγω αδυναμίασ αποκικευςθσ των προσ προμικεια ειδϊν από το 
Διμο. (ςφμφωνα και με τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 2 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων).  
3. H προςφερόμενθ ζκπτωςθ επί τθσ τρζχουςασ λιανικισ τιμισ ανά είδοσ καυςίμου του 
Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του Διμου είναι ςτακερι. 
9. Παραλαβή προςφορών: 
Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
http://www.promitheus.gov.gr/ , φςτερα από ςυντετμθμζνθ προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν, από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ Ρροκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία 
Επίςθμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (άρκρο 27 παρ.1 & 4 του 
Ν.4412/2016) και τθσ δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ Διακιρυξθσ αυτισ ςτο Τεφχοσ 
Διακθρφξεων Δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ και ςτον Ελλθνικό 
Τφπο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο10 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/20123 .  
Οι διαδικαςίεσ δθμοςίευςθσ και πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ είναι ςφμφωνεσ με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 22 παρ. 1 & 5 του άρκρου 37 του Ν.4412/2016 και για το λόγο 
αυτό θ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν μετά τθν αποςτολι τθσ προκιρυξθσ ςτθν 
επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., περιορίηεται κατά πζντε (5) θμζρεσ.  
Ο Διμοσ ωσ Ανακζτουςα Αρχι, κα παρζχει, με θλεκτρονικό μζςο από τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ τθσ Διακιρυξθσ, ελεφκερθ,  άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ςτουσ όρουσ, ςτθ 
ςυγγραφι υποχρεϊςεων και ςτα λοιπά τεφχθ του Διαγωνιςμοφ, από τθν θλεκτρονικι 
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διεφκυνςθ :http://www.dimosvolvis.gr κακϊσ και ςτθν διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr 
 

H καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβήσ των προςφορϊν είναι 08-05-2017 και ώρα 
17:00:00 και θμερομθνία αποςφράγιςησ προςφορϊν θμζρα Ραραςκευι 12-05-2017 και 
ώρα 10:00:00. 
10. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών:  
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 
διάςτθμα ζξι μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .  
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο 
ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του 
ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ διακιρυξθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό 
διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.  
11. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι 
12.Εγγυήςεισ 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ. Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για μία ι περιςςότερεσ 
κατθγορίεσ  τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ/των προςφερόμενθσ/ων κατθγορίασ/ϊν  
/υποκατθγορίασ/ϊν.   (Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016).  
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ανζρχεται ςτο ποςοςτό 1% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
εκτόσ Φ.Ρ.Α. περ. α παρ. 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016. 
Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ εκδίδεται υπζρ του Διμου Βόλβθσ. 
Αναλυτικά ο πίνακασ με τα ποςά των εγγυθτικϊν ανά κατθγορία φαίνεται ςτθν 
παράγραφο 2 Γενικοί και Ειδικοί  Προι Συμμετοχισ και ςυγκεκριμζνα ςτο 2.2.2.1. τθσ 
διακιρυξθσ. 
13. Χρηματοδότηςη:  
Φορζασ  χρθματοδότθςθσ  τθσ  παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Βόλβθσ και τα Νομικά 
Ρρόςωπα του. 
Συγκεκριμζνα για το Δήμο Βόλβησ θ δαπάνθ κα βαρφνει τισ με Κ.Α. 
10.6411.0002/0005/0006,10.6643.0001-000 15.6641.0002/0003/0004/0006, 
20.6641.0001-0006, 30.6641.0001-0006, 35-6641.0001-0006, 35.6644.0001-0006 ςχετικζσ 
πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ εξόδων του Διμου για το ζτοσ 2017 και τισ αντίςτοιχεσ 
για το ζτοσ 2018 για το υπόλοιπο τθσ ςφμβαςθσ. 
Για τον  ΟΚΠΑΠ θ δαπάνθ κα βαρφνει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ 
εξόδων του με Κ.Α. 02.60.6643.01, 02.60.6643.02, 02.60.6641.01, 02.60.6641.03 για το 
ζτοσ 2017 και τισ αντίςτοιχεσ για το ζτοσ 2018 για το υπόλοιπο τθσ ςφμβαςθσ. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΤΗΣΗΣ 
ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ  

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΞΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

Διαδικτυακή πφλη  
www.promitheus.gov.gr  
του Ε..Θ.ΔΘ..  

       
   07-04-2017  

       07-04-2017  
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Για τον  ΟΠΑΠ θ δαπάνθ κα βαρφνει τθν ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ εξόδων 
του με Κ.Α. 02.6166.43, για το ζτοσ 2017 και τθν  αντίςτοιχθ για το ζτοσ 2018 για το 
υπόλοιπο τθσ ςφμβαςθσ. 
Για τθ ΔΕΤΑΒ  θ δαπάνθ κα βαρφνει τθν ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ εξόδων 
του με Κ.Α.64.00.00.00 για το ζτοσ 2017 και τθν  αντίςτοιχθ για το ζτοσ 2018 για το 
υπόλοιπο τθσ ςφμβαςθσ. Οι ποςότθτεσ που αφοροφν τα υγρά καφςιμα των ςχολικϊν 
μονάδων του Διμου ετϊν 2017-2018 κα βαρφνουν τισ δαπάνεσ για τισ αντίςτοιχεσ 
ςχολικζσ επιτροπζσ τθσ Α’/θμιασ & Β’/θμιασ Εκπαίδευςησ για το οικονομικό ζτοσ 2017 
και 2018. (Οι ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ λόγω του ειδικοφ κακεςτϊτοσ, από το οποίο αυτζσ 
διζπονται, δεν τθροφν προχπολογιςμό, και κατά ςυνζπεια δεν υπάρχουν Κ.Α.) 
14. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια - Σεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα  
O ελάχιςτοσ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν που απαιτείται να ζχουν οι οικονομικοί 
φορείσ κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ (2015,2014,2013),  να είναι τουλάχιςτον 
το διπλάςιο τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 
α) κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ (2015,2014,2013) να ζχουν εκτελζςει 
τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ προμθκειϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου και αντίςτοιχου φψουσ 
τθσ δθμοπραςίασ του Διμου Βόλβθσ.   
β) να διακζτουν άδεια λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων ι άδεια λιανικισ 
εμπορίασ πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ. Αντί τθσ αδείασ αυτισ μποροφν να 
προςκομίςουν και άδεια εμπορίασ αργοφ πετρελαίου και πετρελαιοειδϊν προϊόντων 
κατθγορίασ Α .  
15. Προδικαςτικζσ Προςφυγζσ - Προςωρινή Δικαςτική Προςταςία 
Η Υπθρεςία από τθν οποία παρζχονται πλθροφορίεσ για τθν υποβολι προςφυγϊν είναι ο 
Διμοσ Βόλβθσ και ςυγκεκριμζνα, θ Επιτροπι Εξζταςθσ Ενςτάςεων ςτθ διεφκυνςθ  
Σταυρόσ Θεςςαλονίκθσ, Τ.Κ. 57014, τθλζφωνο: 23973 30220, Φαξ: 23970 65600, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimos@dimosvolvis.gr, και διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο: 
http://www.dimosvolvis.gr . 
Αναλυτικά πλθροφορίεσ για τισ προδικαςτικζσ προςφυγζσ δίδονται ςτθν παράγραφο       
3. Διενζργεια διαδικαςίασ – Αξιολόγθςθ προςφορϊν και ςυγκεκριμζνα ςτο 3.4  τθσ 
διακιρυξθσ. 
16. Δημοςιεφςεισ:  
Α. Δημοςίευςη ςτην Επίςημη Εφημερίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 
Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 
03/04/2017 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (TED) και ζχει λάβει 
προςωρινό αρικμό  2017-044711 (17-131503-001). 
Β. Δημοςίευςη ςε εθνικό επίπεδο 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ καταχωρείται ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο  
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) και ςτθν ιςτοςελίδα www.dimosvolvis.gr.  
Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ καταχωρείται ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε υςτημικό Αριθμό : 40364. 
Ρροκιρυξθ) δθμοςιεφεται ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ 
Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ . 
Ρροκιρυξθ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ 
ευρείασ κυκλοφορίασ , ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007 που 
ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020 και ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που 
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προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 18/2007 άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ ςυνεχίηει να υφίςταται 
μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται.  
Η προκιρυξθ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ  παραγράφου 4 του άρκρου 2 
του Ν. 3861/2010, αναρτάται ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
Γ. Ζξοδα δημοςιεφςεων  
Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, τα κθρφκεια και τα λοιπά ζξοδα τθσ 
δθμοπραςίασ, αρχικισ και  επαναλθπτικισ, κα καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ από 
τον εργολάβο ι τον προμθκευτι που ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ με τθ διαδικαςία, με τθν 
προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν. 
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                                                                και με την αρ.82/2017 απόφαςη του 
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