
ΚΑΣ ΑΧΩΡΙΣ ΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ  
 

              

                                                    ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  

   ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ                     

 

                                           ηαςπόρ,  24/12/2018 

                                            Απιθμ.  Ππωη:  23977 

  

 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ  ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ  
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΗΩΝ (3)  ΑΠΟΡΡΗΜΜ ΑΣΟΦΟΡΩΝ ΟΥΖΜ ΑΣΩΝ ΚΑΗ  350 ΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ 

ΚΑΓΩΝ ΓΗΑ Σ Η  ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ  
 
 

Ο Γήκαξρνο Βόιβεο 

 Πξνθεξύζζεη Γηεζλή Αλνηθηό Ζιεθηξνληθό Γηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε 
αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΗΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ 
350 ΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΚΑΓΩΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ», ζςνολικού πποϋπολογιζμού  
697.860,00 € κε Φ.Π.Α. 24% (562.790,32€ άνες ΦΠΑ) . 
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ην θάζε 
ηκήκα - πξνζθεξόκελν είδνο βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ  
θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο, ηα νπνία νξίδνληαη αλά είδνο ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξ. 60/2018 ηεο 
Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο.  
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 
1. Αναθέηοςζα Απσή – ηοισεία επικοινωνίαρ: 
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γήκνο Βόιβεο 
Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: ΟΣΑ 
Έδξα: ηαπξόο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο, Σ.Κ. 57014 
Σει.: 23973-30220,23973-30221 ,Fax: 23970 61888 
E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com 
Ηζηνζειίδα: www.dimosvolvis.gr 
2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα:  
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο, θαζώο θαη 
όιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηώλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινύληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο 
ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ 
ηεο Γηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr. Δπίζεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε 
ζην πεξηερόκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε όια ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ 
Βόιβεο: www.dimosvolvis.gr. Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεληαη θαη ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.  
3. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ: 
Κσδηθόο NUTS: 3 (2013) —ΔL522 
4. Πεπιγπαθή ηηρ ζύμβαζηρ: 
Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  είλαη ε «Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οτημάτων και 350 
μεταλλικών κάδων, τωρητικότητας 1100lt, για τις ανάγκες τοσ Δήμοσ Βόλβης». 

Ζ παξνύζα ζύκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα: 

ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ CPV 
ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΑΞΗΑ 

ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. (€) 
Φ.Π.Α. (€) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΑΞΗΑ (€) 

A’ 
Γιαξονικά                                                  
Αποππιμμαηοθόπα Οσήμαηα 

2 34144512-0 286.000,00 68.640,00 354.640,00 

B’ 
Σπιαξονικό                
Αποππιμμαηοθόπο Όσημα 

1 34144512-0 178.000,00 42.720,00 220.720,00 

mailto:promithies.dimosvolvis@gmail.com
http://www.dimosvolvis.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosvolvis.gr/
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Γ’ 
Μεηαλλικοί Κάδοι 
σωπηηικόηηηαρ 1.100 lt 

350 34928480-6 98.790,32 23.709,68 122.500,00 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΑΞΗΑ 562.790,32 135.069.68 697.860,00 

Αλαιπηηθά νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πεξηγξάθνληαη ζηελ κε αξ. 60/2018 
ζρεηηθή κειέηε ηηρ Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ και Ποιόηηηαρ Εωήρ ηος Γήμος Βόλβηρ.  

5. Πποζθοπέρ: Πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι για ένα ή πεπιζζόηεπα ημήμαηα ηηρ ππομήθειαρ. Ζ 
πποζθοπά θα αθοπά ηο ζύνολο ηων ποζοηήηων ηος κάθε ημήμαηορ. Πποζθοπά η οποία θα δίδεηαι για 
μέπορ ηηρ πποκηπςσθείζαρ ποζόηηηαρ κάθε ημήμαηορ θα αποππίπηεηαι ωρ απαπάδεκηη (άξζξν 59, Ν. 
4412/2016).

 

6. Δγγςήζειρ . 1) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζε πνζνζηό 2 % ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο 
εθηόο ΦΠΑ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, γηα 1 ή πεξηζζόηεξα ηκήκαηα ηεο ζύκβαζεο, ην ύςνο ηεο 
εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο, εθηόο ΦΠΑ, ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ-σλ 
ηκήκαηνο/ ηκεκάησλ (πξβι. άξζξν 72 παξ. 1α λ. 4412/2016). 
 2) Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην ύςνο ηεο νπνίαο 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5 % επί ηεο αμίαο ηήο ζύκβαζεο, εθηόο ΦΠΑ. 
7. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:  
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξόζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελώζεσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ηα κέιε απηώλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα 
ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ 
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
2. Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ 
απαηηείηαη λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  
 3. ηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο επζύλνληαη 
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.

 
  

8. Διδικοί όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: 1)Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ηα πξνο πξνκήζεηα 
είδε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Βόιβεο ζε ρξόλν παξάδνζεο: 
• εμήληα (60) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε 
ησλ Σκεκάησλ Α’ θαη Β’ θαη 
• ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε 
ηνπ Σκήκαηνο Γ’ 
2) Eθόζνλ απαηηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο 
νη δηαγσληδόκελνη  λα επηδείμνπλ δείγκα ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο ή κέξνπο η, όπσο απηό θαζνξίδεηαη ζηελ 
ππ’ αξ. 60/2018 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ζε ηόπν πνπ ζα 
ππνδείμνπλ.  
3)Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζύλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξόλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ 
πξνβιεπόκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε. 

9. Παπαλαβή πποζθοπών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβήσ των προςφορών είναι η 
29/01/2019, ημζρα Σρίτη και ώρα 13:00:00 μ.μ. 
Η διαδικαςία θα διενεργηθεί με χρήςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικών 
Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), η οποία είναι προςβάςιμη μζςω τησ Διαδικτυακήσ πφλησ 
www.promitheus.gov.gr, την 24η Δεκεμβρίου 2018, ημζρα Δευτζρα και ώρα 13:00:00 μ.μ.  

Μετά την παρζλευςη τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ και ώρασ, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολήσ προςφοράσ. 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ   
ΣΟΤ Ε..Η.ΔΗ.. 

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ               
ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ  

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Διαδικτυακή Πφλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε..Η.ΔΗ.. 
24/12/2018 

24/12/2018 
13:00:00 μ.μ. 

29/01/2019 
13:00:00 μ.μ. 

04/02/2019 
10:00:00 π.μ. 
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10. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο 
θνξείο γηα δηάζηεκα έξι (6) μηνών από ηην επόμενη ηηρ διενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού. Πξνζθνξά ε 
νπνία νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν από ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπόκελν απνξξίπηεηαη. Ζ ηζρύο ηεο 
πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθόζνλ ηνύην δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ από 
ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 
άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνύζαο, θαη' αλώηαην όξην γηα ρξνληθό 
δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπόκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 
11. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -
εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθό ηερληθό πεξηερόκελν κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα, ρσξίο λα 
ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

12. Υπημαηοδόηηζη: Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιόγσ ζύκβαζε βαξύλεη κε πνζό 575.360,00 € ηνλ Κ.Α. 

02.20.7132.0001 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα δύν (2) δηαμνληθώλ απνξξηκκαηνθόξσλ θαη ελόο (1) ηξηαμνληθνύ 

απνξξηκκαηνθόξνπ» θαη κε πνζό 122.500,00 € ηνλ Κ.Α. 02.20.7135.0004 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ηξηαθνζίσλ 

πελήληα (350) κεηαιιηθώλ θάδσλ» .Υξεκαηνδνηείηαη από Ηδίνπο Πόξνπο. 
13. Πποδικαζηικέρ πποζθςγέρ: Κάζε ελδηαθεξόκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε 
ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία από εθηειεζηή πξάμε ή 
παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο 
εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνύηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο 
ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθώο ηηο λνκηθέο θαη 
πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνύλ ην αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο νξίδεηαη βάζεη ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη ησλ εηδηθώο αλαθεξόκελσλ ζηε δηαθήξπμε ηεο πξνκήζεηαο. 
14. Γημοζιεύζειρ: 
Α. Γημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 
Πξνθήξπμε ηεο  παξνύζαο ζύκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο  19/12/2018 ζηελ 
Τπεξεζία Δθδόζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (TED) θαη έρεη Αξ. Πξνθήξπμεο :2018/S 246-563503. 
Β. Γημοζίεςζη ζε εθνικό επίπεδο 
Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό 
Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε 
αθόκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. : http://www.promitheus.gov.gr, όπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή 
δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ζηελ πιαηθόξκα ΔΖΓΖ έιαβε πζηεκηθνύο Αύμνληεο Αξηζκνύο: Α) ΣΜΖΜΑ 

Α΄: 68699: 3/2018,Β) ΣΜΖΜΑ Β΄: 68859: 3/2018 θαη Γ) ΣΜΖΜΑ Γ΄:  68870: 3/2018 θαη  ζην δηαδίθηπν, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεύζπλζε (URL): www.dimosvolvis.gr ζηελ δηαδξνκή: Δλεκέξσζε 
► Γηαθεξύμεηο. Πξνθήξπμε δεκνζηεύεηαη θαη ζηνλ Διιεληθό Σύπν, ζηηο εθεκεξίδεο:  1. Ζκεξήζηα Σνπηθή 
(Καζεκεξηλή Σνπηθή Δθεκεξίδα ηεο Θεζζαινλίθεο),2. Δπηά Ζκέξεο (Σνπηθή Δβδνκαδηαία), αλαξηήζεθε ζην 
δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηόηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ ζηηο 24/12/2018 . 
Γ. Έξοδα δημοζιεύζεων 
 Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεύζεσλ ζηνλ Διιεληθό Σύπν βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξύρζεθε αλάδνρνο κε ηε 
δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ. (άξζξν 77 παξ. 5 λ. 4270/2014, άξζξα 1 παξ. 3 & 4 
παξ. 3 λ. 3548/2007, ζε ζπλδπαζκό κε ηα άξζξα 377 παξ. 1 πεξ. 35 & 379 παξ. 12 λ. 4412/2016). 
15.  Κπιηήπια επιλογήρ  
ύκθσλα κε ηελ αξ. 60/2018 κειέηε θαη ηα άξζξα 2.2.4-2.2.8 ηεο δηαθήξπμεο. 

 
 
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

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

                                                            Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 
                   
 

                                                                                        ΚΑΡΑΚΗΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/RF.jsp?function_id=17557&resp_id=50657&resp_appl_id=396&security_group_id=0&lang_code=EL&params=sxwJ0olpsb5Iwjsy28X8OnMoYOTBO-XwDyhC8zCYcm8&oas=vl1xEHmLA9sivzRBLcfJbw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/homepages/buying/webui/ponBuyHomePG&_ri=396&OAHP=PON_SRC_SUPER_USER_HOME&OASF=PON_SOURCING_BUYER&OAPB=PON_SOURCING_BRAND&_ti=1262207125&oapc=74&OAMC=76506_14_0&menu=Y&oaMenuLevel=1&oas=HkBRN4RSnY-jQP0vx_KraA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/homepages/buying/webui/ponBuyHomePG&_ri=396&OAHP=PON_SRC_SUPER_USER_HOME&OASF=PON_SOURCING_BUYER&OAPB=PON_SOURCING_BRAND&_ti=1262207125&oapc=163&OAMC=76506_14_0&menu=Y&oaMenuLevel=1&oas=n20SSKa-35zlGCXeQAKX-w..
http://www.dimosvolvis.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΒ2ΞΩ9Ω-969
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