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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

 

Ο Γήμαπσορ Βόλβηρ 

 

πξνθεξχζζεη Γηεζλή Ηιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε 
πξνκεζεπηνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 
ΒΟΛΒΗ» γηα έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνυπνινγηζκνχ  
209.980,00 € κε Φ.Π.Α. 24% (168.338,71 €, άλεπ Φ.Π.Α. )  . 
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά γηα ην θάζε ηκήκα - πξνζθεξφκελν είδνο βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ε 
νπνία εθηηκάηαη βάζεη θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, ηα νπνία νξίδνληαη αλά είδνο ζηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξ. 59/2018 ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο.  
1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ: 
Αλαζέηνπζα αξρή : Γήκνο Βφιβεο 
Δίδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: Ο.Σ.Α. 
Έδξα: ηαπξφο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο, Σαρ.Κσδ.: 57014, Διιάδα , Κσδηθφο NUTS : EL522 
Σει.:  23973-30220, 23973-30220 
Φαμ: 23970-61888   
Ηιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: promithies.dimosvolvis@gmail.com 
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο : Μαξία Καξαγηάλλε / Δπηπρία Κνχξηε     
Ιζηνζειίδα: www.dimosvolvis.gr 
2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: 
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο 
θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), ε νπνία είλαη 
πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη 
κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε φια ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο: www.dimosvolvis.gr.Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
δηαηίζεληαη  θαη ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Γηα ηελ 
παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, εθηφο αλ ν 
ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή. Οη ελδηαθεξφκελνη 
κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη 
εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξψην 
εδάθην δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Η αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη 
ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο 
αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 
3. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ: 
Κσδηθφο NUTS:  EL 522 
4. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: Σμήμαηα – CPV 
Η παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα: 
ΣΜΗΜΑ Α΄:  «ΔΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟ ΔΚΚΑΦΔΑ - ΦΟΡΣΩΣΗ», 1ηκρ, CPV: 34144710-8 

     εθηηκψκελεο αμίαο 82.161,29 € πιένλ ΦΠΑ 24% 

http://www.dimosvolvis.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosvolvis.gr/
ΑΔΑ: ΩΞ85Ω9Ω-ΙΤΗ





ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤH ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

  

ΣΜΗΜΑ Β΄: «ΠΟΛΤΜΗΥΑΝΗΜΑ ΑΡΘΡΩΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΜΔ ΣΗΛΔΚΟΠΙΚΟ        ΒΡΑΥΙΟΝΑ»,1ηκρ, 

CPV: 34144000-8, εθηηκψκελεο αμίαο 87.177,42 € πιένλ ΦΠΑ 24% 

5. Πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι για ένα ή για όλα ηα ημήμαηα ηηρ ππομήθειαρ. 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο ΣΜΗΜΑΣΩΝ πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ πξνζθέξνληα νξίδεηαη ζε δχν (2).  
Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζπλδπάδνληαο ηα ηκήκαηα Α΄ θαη Β΄ ζε έλαλ 
πξνζθέξνληα  ππφ ηελ θάησζη πξνυπφζεζε: λα έρεη θαηαζέζεη γηα ην θάζε ηκήκα - πξνζθεξφκελν 
είδνο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηε βέιηηζηε ζρέζε 
πνηφηεηαο - ηηκήο, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, ηα νπνία νξίδνληαη αλά είδνο ζηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξ. 59/2018 ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Γελ 
επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

6. Υπόνορ παπάδοζηρ ππομήθειαρ  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο 
ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ζε ρξφλν παξάδνζεο νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο 
ησλ εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
7. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:  
1) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ. 
2) Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 
απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  
3) ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   
8. Διδικοί όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ:  
Η εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ππφθεηηαη ζε εηδηθνχο φξνπο: 
1) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
ππεξεζίαο ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ζε ρξφλν παξάδνζεο ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη 
κεγαιχηεξνο ησλ 60 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 59/2018 κειέηε, γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο», ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 
Βφιβεο. Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο, απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα 
απνξξίπηεηαη. 
 2) Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ γίλεηαη κε ηνλ/ηνπο αθφινπζν-νπο ηξφπν-νπο: κε 
καθξνζθνπηθφ έιεγρν θαη πξαθηηθή δνθηκαζία. 
 3) Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ πιεξέζηεξα, φια ηα ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά 
ζηνηρεία θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, πξέπεη, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ 
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο, νη δηαγσληδφκελνη λα επηδείμνπλ δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ζε 
ηφπν πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ππνδείμεη. 
 4) ν ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, κεηξνχκελνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξαιαβήο, ζα 
θαζνξηζηεί κε ηελ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Ο ρξφλνο εγγχεζεο γηα θάζε ππφ πξνκήζεηα 
είδνο, θαζνξίδεηαη ζε 12 κήλεο, ηνπιάρηζηνλ, απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπο. Οη δηαγσληδφκελνη 
ζα δειψζνπλ, ιεπηνκεξψο, ηηο θαιχςεηο πνπ πξνζθέξεη ε πξνζθεξφκελε εγγχεζε.  
9. Παπαλαβή πποζθοπών: 
Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr , ηελ 7ε Γεθεκβξίνπ, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 13:00:00 κ.κ.  
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Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 11/01/2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη 
ψξα 13:00:00 κ.κ. θαη εκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ηελ 17ε Ιαλνπαξίνπ, εκέξα Πέκπηε θαη 
ψξα 10:00:00 π.κ.  
10. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών:  
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα έμη (6) 
κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο 
κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα 
παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε 
αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 
παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο δηαθήξπμεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 
11. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή .Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -
εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, 
ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
12.Δγγςήζειρ 
1) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζε πνζνζηφ 2 % ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο 
ΦΠΑ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, γηα 1 ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ-
σλ ηκήκαηνο/ ηκεκάησλ (πξβι. άξζξν 72 παξ. 1α λ. 4412/2016). 
 2) Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο 
νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5 % επί ηεο αμίαο ηήο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ. 
13. Υπημαηοδόηηζη:  
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (ΠΓΔ ΤΠ 
ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ), Κσδ. ΑΔ – 055 2017Δ05500010 ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ». Η δαπάλε 
γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. : 02.64.7131.0001 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018  ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο Γήκνπ Βφιβεο (Ν. 
Θεζζαινλίθεο).  
14. Κπιηήπια επιλογήρ  
χκθσλα κε ηελ αξ. 59/2018 κειέηε θαη ηα άξζξα 2.2.4-2.2.8 ηεο δηαθήξπμεο. 
15. Πποδικαζηικέρ Πποζθςγέρ - Πποζωπινή Γικαζηική Πποζηαζία 
Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη 
έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, 
δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή 
παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο 
πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. 
Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ 
ΔΗΓΗ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε 
«Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 
Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 
Αλαιπηηθά πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο δίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3. Γηελέξγεηα 
δηαδηθαζίαο – Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 3.4  ηεο δηαθήξπμεο. 
16. Γημοζιεύζειρ:  
Α. Γημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 
Πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 03/12/2018 
ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δεκνζηεχηεθε ζηηο 5/12/2018 κε αξ. 
πξνθήξπμεο 2018/S 234-536169 . 
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Β. Γημοζίεςζη ζε εθνικό επίπεδο  
Η πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ 
Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ). Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο 
Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ..: 
http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ 
πιαηθφξκα ΔΗΓΗ έιαβε ςζηημικούρ Αύξονηερ Απιθμούρ: 67695  και 67816 
Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016   ζηηο εθεκεξίδεο:  1. Ηκεξήζηα Σνπηθή ( Καζεκεξηλή Σνπηθή 
Δθεκεξίδα ηεο Θεζζαινλίθεο ), 2. Δπηά Ηκέξεο (Σνπηθή Δβδνκαδηαία).  
Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ) . Η Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL): www.dimosvolvis.gr ζηελ δηαδξνκή: 
Δλεκέξσζε, Γηαθεξχμεηο θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. 
Γ. Έξοδα δημοζιεύζεων 
Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη:    
ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηε δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 
παξαζηαηηθψλ. 
                             

                                                                                                        Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

                                                                             και με ηη απ.  324/2018 Α.Γ.                                    

                                               Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ 
  

                  

                                                                                           ΚΑΡΑΚΙΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   
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