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                                        ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΘ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΚΑΤΑΧΩΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ 

 

                                                                                     Σταυρόσ, 20/12/2017 
                                                                            Αρ. Ρρωτ.  26776 

 

ΡΟΚΘΥΞΘ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΘΝ   

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ  
ΔΕΥΑΒ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΘΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ  

 

Ο Δήμαρχοσ Βόλβησ 

προκθρφςςει Διεκνι Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν 
ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ  ΔΕΥΑΒ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΘΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ » 
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (2017-2018), προχπολογιςμοφ  46.492,45 με το Φ.Ρ.Α. 
(37.493,91€ άνευ Φ.Ρ.Α. )   

Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) και ςυγκεκριμζνα θ 
ςυνολικά χαμθλότερθ προςφορά για κάκε τμιμα/υποτμιμα.  
1. Αναθζτουςα Αρχή - Στοιχεία 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: elenmoschou2@gmail.com karagmaria5873@gmail.com     
Ιςτοςελίδα: www.dimosvolvis.gr 
2. Ρρόςβαςη 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. 
3. Κωδικόσ NUTS κφριου τόπου παράδοςησ τησ προμήθειασ: 
Κωδικόσ NUTS: GR 122 

4. Ρεριγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ: Είδοσ  – Ροςότητεσ - CPV 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

LT/KG CPV 

10W-40  740  LT 24951000-5 

mailto:elenmoschou2@gmail.com
mailto:karagmaria5873@gmail.com
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20W-50 1300 LT 24951000-5 

15W-40 3000 LT 24951000-5 

Βαλβολίνθ 80 90 1836 LT 24951000-5 

Γράςο 1280 KGR 24951000-5 

10W-30 480 LT 24951000-5 

(S68) 3380 LT 24951000-5 

(S46) 1200 LT 24951000-5 

ATF (Automatic 
transmission) 360 LT 

24951000-5 

AD BLUE 2340 LT 24951000-5 

Ραραφλοφ 580 LT 24951000-5 

Αντιπαγωτικό 
μθχανισ 392 LT 

24951000-5 

Τ2 χλοοκοπτικϊν 191 LT 24951000-5 

Υγρά φρζνων 76 LT 24951000-5 

 

Αναλυτικά οι ποςότθτεσ ανά φορζα και τμιμα/ υποτμιμα ( 2 τμιματα – 6 υποτμιματα ) και 
θ ενδεικτικι προχπολογιηόμενθ αξία εμφανίηονται ςτθ διακιρυξθ ςτθν ιςτοςελίδα του 
Διμου και ςτο ΕΣΗΔΗΣ. 
5. Ρροςφορζσ: Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα/υποτμιματα  αλλά για το 
ςφνολο των ειδϊν και των ποςοτιτων τουσ ςε κάκε τμιμα και όχι για μζροσ τουσ (άρκρο 59 
Ν.4412/2016). 
6. Χρόνοσ παράδοςησ προμήθειασ  
Η παράδοςθ των ποςοτιτων των λιπαντικϊν κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ 
προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του Διμου ι του 
νομικοφ προςϊπου. Ο προμθκευτισ-προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παραδίδουν τισ 
ποςότθτεσ των λιπαντικϊν μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ 
ςφμβαςθ.  
Ο Διμοσ ι το νομικό πρόςωπο δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων 
που αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ 
προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο μειοδότθσ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν 
απαίτθςθ του Διμου ι του νομικοφ προςϊπου .  
Ωσ τόποσ παράδοςθσ για το Διμο, ορίηεται το εργοτάξιο τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αγίου 
Γεωργίου και για τθ ΔΕΥΑΒ , θ ζδρα τθσ, που βρίςκεται ςτθν Αςπροβάλτα. 
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 

άπθπο 19 παπ.4 ηος Ν.4412/2016. 

8. Υποδιαίρεςη ςε τμήματα:  
Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά είτε για το ςφνολο των τμθμάτων/ 
υποτμθμάτων είτε για οριςμζνα από αυτά.  Δθλαδι κα γίνονται αποδεκτζσ και οι προςφορζσ 
που αναφζρονται μόνο ςε ζνα τμιμα  – υποτμιμα  (Διμου ι Νομικοφ Ρροςϊπου) με τθν 
προχπόκεςθ ότι κα καλφπτουν όλθ τθν ποςότθτα και όλα τα είδθ που αναγράφονται ςτον 
αντίςτοιχο ενδεικτικό προχπολογιςμό. Δεν κα λαμβάνεται υπόψθ προςφορά θ οποία κα 
δίδεται για μζροσ μόνο των ποςοτιτων του τμιματοσ/υποτμιματοσ των προβλεπόμενων 
ειδϊν ςτθ ςχετικι μελζτθ λιπαντικϊν και κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Γι' αυτό οι 
διαγωνιηόμενοι οφείλουν να προςφζρουν τα είδθ για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα του 
τμιματοσ/υποτμιματοσ που αναγράφεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό (άρκρο 59 του Ν. 
4412/2016).  
9. Προι εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ:  
Η ζύμβαζη 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. Πταν  δεν 
ζχει εξαντλθκεί το ςυμβατικό ποςό, μπορεί να ενεργοποιθκεί θ δυνατότθτα παράταςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςε περίπτωςθ που επίκειται χρονικά θ λιξθ τθσ . 
10. Ραραλαβή 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 ηηρ 

δημοζίεςζηρ ηηρ πεπίληψηρ ηηρ Διακήπςξηρ αςηήρ ζηον Ελληνικό Τύπο ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα  ςτθν με αρ. 57654 ( ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ 
και Ανάπτυξθσ “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ 
Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
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 
διεφκυνςθ :http://www.dimosvolvis.gr κακϊσ και ςτθν διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr 
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H καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι 19-01-2018 και ώρα 17:00:00 
και ημερομηνία αποςφράγιςησ προςφορών ημζρα Ρζμπτη 25-01-2018 και ώρα 10:00:00 
11. 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.  
12. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι 
13.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  2% 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. 
14. Χρηματοδότηςη:  
Φορζασ  χρθματοδότθςθσ  τθσ  παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Βόλβθσ και το Νομικό 
Ρρόςωπο του, ΔΕΥΑΒ . 
Συγκεκριμζνα για το Δήμο Βόλβησ θ δαπάνθ κα βαρφνει τισ με Κ.Α. 10.6411.0002/0005/0006, 

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 τθ ΔΕΥΑΒ  θ δαπάνθ κα βαρφνει τθν ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ εξόδων του 
με Κ.Α. 64.00.001 για το ζτοσ 2017 και τθν  αντίςτοιχθ για το ζτοσ 2018 για το υπόλοιπο τθσ 
ςφμβαςθσ.  
15. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

 Να καλφπτουν ςωρευτικά τισ απαιτιςεισ τθσ υπ’ αρικμ.526/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 630 
Β’/05), όςον αφορά τα λιπαντικά μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ (μθχανζλαια), τθσ υπ’ 
αρικμ.12/95 ΚΥΑ (ΦΕΚ 471 Β’/95) όςον αφορά τισ βαλβολίνεσ, τθσ  υπ’ 
αρικμ.350/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2988 Β’/2013) όςον αφορά τα λιπαντικά δίχρονων 

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.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

       
   20- 12-2017  

       20-12-2017  
        17:00:00  

 
 

  19-01-2018  
17:00:00  
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κινθτιρων, τα υγρά φρζνων του ςυςτιματοσ πζδθςθσ οχθμάτων και  τα υγρά 
κυκλϊματοσ ψφξθσ μθχανϊν εςωτερικισ καφςεωσ (ΜΕΚ), τθσ υπϋαρικμ.1232/91 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 25Β’/25-01-92) όςον αφορά τα υγρά μπαταρίασ, κακϊσ και τθσ 
υπ’αρικμ.322/2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 122 Β’/2001) όςον αφορά τα λιπαντικά γράςα, και κα 
πρζπει να ζχουν ζγκριςθ κυκλοφορίασ θ οποία δίδεται μετά τθν καταχϊρθςθ των 
προςφερομζνων λιπαντικϊν ςτον κατάλογο που τθρεί θ Δ/νςθ Ρετροχθμικϊν του Γ.Χ. 
του Κράτουσ, θ οποία ζγκριςθ κα κατατίκεται  με τθν προςφορά. 

 Ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να είναι τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια από τθν 
παραλαβι τουσ , ο οποίοσ κα πιςτοποιείται με Υ. Δ. από τθν εταιρεία παραγωγισ. 

 Τα προςφερόμενα λιπαντικά κα πρζπει να παράγονται είτε από πρωτογενείσ πρϊτεσ 
φλεσ     (βαςικά – πρόςκετα), είτε να προζρχονται εν όλω ι εν μζρει από αναδιφλιςθ 
χρθςιμοποιοφμενων λιπαντικϊν, ωσ προϊόντα ιςοδφναμα (Απόφαςθ ΣΤ’ Κλιμακίου 
Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, Ρράξθ 13/2016) και να κατατεκεί για το λόγο αυτό 
υποχρεωτικά ςχετικι διλωςθ του Νομίμου Αντιπροςϊπου- Εκπροςϊπου τθσ 
παραγωγικισ εταιρείασ των λιπαντικϊν. 

Επίςθσ οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν: 
α) Ριςτοποιθτικό ςυμμορφϊςεωσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 ι και 
νεότερο του εργοςταςίου παραγωγισ, 
β)  Ριςτοποιθτικό ςυμμορφϊςεωσ ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2004 
ι και νεότερο του εργοςταςίου παραγωγισ.  
Επίςθσ να κατατεκοφν από τουσ ςυμμετζχοντεσ οι ςχετικζσ εγκρίςεισ από το Γενικό Χθμείο 
του Κράτουσ, των προϊόντων που προςφζρουν.                      
16. Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινή Δικαςτική Ρροςταςία 
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 3.4  τθσ 
διακιρυξθσ. 
17. Δημοςιεφςεισ:  
Α. Δημοςίευςη ςτην Επίςημη Εφημερίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 
Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 
14/12/2017 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (TED) και ζχει λάβει αρικμό  
2017/S  243-508087. 

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 Συςτημικό Αριθμό : 50748. 
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 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). 
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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. 
                                                                         
          
 

                                                                                  Ο ΔΘΜΑΧΟΣ                                                                        
                                                                και με την αρ.82/2017 απόφαςη του 

                   Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΘΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 

                       
                                                                               ΔΕΜΕΤΗΘΣ  ΓΕΩΓΙΟΣ     
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