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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ  ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ  
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΗΝΖΖ, ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ ΝΟΜΗΚΩΝ 

ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΣΩΝ 2019-2020 
 

Ο Γήκαξρνο Βφιβεο 

 Πξνθεξχζζεη Γηεζλή Αλνηθηφ Ηιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε 
αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΗΝΖΖ, ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ ΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΣΩΝ 2019-2020», ζςνολικοω 
πποχπολογιζμοω  911.004,45 € (με Φ.Π.Α. 24%) (734.681,01 € άνες ΦΠΑ) .Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο 
χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο  θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Για ηην ΟΜΑΓΑ Α’: ΚΑΤΗΜΑ  

Η ζπλνιηθά ρακειφηεξε πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή) γηα θάζε ηκήκα/ππνηκήκα, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο % ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο 
πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο. Η ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο είλαη απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζην 
Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ πεξηνρή 
ηνπ Γήκνπ Βφιβεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Ν. 4257/2014). 
Για ηην ΟΜΑΓΑ Β’: ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

Η ζπλνιηθά ρακειφηεξε πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή) γηα θάζε ηκήκα/ππνηκήκα.  
1. Αναθέηοςζα Απσή – ηοισεία επικοινυνίαρ: 
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γήμορ Βψλβηρ 
Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: ΟΣΑ 
Έδξα: ηαπξφο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο, Σ.Κ. 57014 
Σει.: 23973-30220,23973-30221 ,Fax: 23970 61888 
E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com 
Ιζηνζειίδα: www.dimosvolvis.gr 

2. Αναθέηονηερ Φοπείρ:  

1) ΟΚΠΑΠ ,2) ΟΠΑΠ, 3) ΓΔΤΑΒ , 4)ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βφιβεο,  

5) ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βφιβεο 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ θνξέσλ εκθαλίδνληαη ζηε αξ. 5/2019 ζρεηηθή κειέηε. 
2. Ππψζβαζη 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.  
3. Κυδικψρ NUTS κωπιος ηψπος παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ: 
Κσδηθφο NUTS: 3 (2013) —ΔL522 
4. Πεπιγπαθή ηηρ ζωμβαζηρ: 
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΗΝΖΖ, ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ 
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ ΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΣΩΝ 2019-2020».Η παξνχζα ζχκβαζε 
ππνδηαηξείηαη ζε : 
ΟΜΑΓΑ Α’ :  ΚΑΤΗΜΑ : 704.532,11 € άνες ΦΠΑ  

mailto:promithies.dimosvolvis@gmail.com
http://www.dimosvolvis.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosvolvis.gr/
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Α/Α Δίδορ Καςζίμος CPV 
Πποχπολ/νη 
Ποζψηηηα ζε 

λίηπα 

Μονάδα 
Μέηπηζηρ 

1. Βελδίλε Ακφιπβδε ,Βελδίλε Υιννθνπηηθψλ 09132100-4 48.269,60 Λίηξα 

2. Πεηξέιαην Κίλεζεο 09134100-8 393.214,80 Λίηξα 

3. Πεηξέιαην Θέξκαλζεο 09135100-5 245.000,00 Λίηξα 

Ζ  Ομάδα Α’ :  ΚΑΤΗΜΑ διαιπείηαι ζε 6 ημήμαηα  ( ένα για κάθε θοπέα και ένα για ηο Γήμο) και ηο 6
ο
 

ημήμα διαιπείηαι ζε 6 ςποημήμαηα ( ένα για κάθε Γημοηική Δνψηηηα ηος Γήμος Βψλβηρ).  

ΟΜΑΓΑ Β’: ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ: 30.148,90 άνες ΦΠΑ 

Α/Α Δίδορ Λιπανηικοω CPV 
Πποχπολ/νη 
Ποζψηηηα ζε 

λίηπα/κιλά 

Μονάδα 
Μέηπηζηρ 

1. 

Γηάθνξα ιηπαληηθά 

(10W-40, 20W-50, 15W-40, Βαιβνιίλε 80 
90, 10W-30, (S68), (S46), ATF (Automatic 
Transmission), AD BLUE, Παξαθινχ, 
Αληηπαγσηηθφ κεραλήο, Σ2 ριννθνπηηθψλ, 
Τγξά θξέλσλ) 

24951000-5 17.661,00 Λίηξα 

2. Γξάζν 24951000-5 1.580,00 Κηιά 

Ζ  Ομάδα Β’: ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ διαιπείηαι ζε 2 ημήμαηα  ( ένα  για ηο Γήμο και ένα για ηη ΓΔΤΑΒ) και ηο 1
ο
 

ημήμα διαιπείηαι ζε 6 ςποημήμαηα ( ένα για κάθε Γημοηική Δνψηηηα ηος Γήμος Βψλβηρ).  
Αλαιπηηθά νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα ηκήκαηα θαη ηα ππνηκήκαηα θαη νη πνζφηεηεο, ε δαπάλε αλά ηκήκα / 
ππνηκήκα / νκάδα πεξηγξάθνληαη ζηελ κε αξ. 5/2019 ζρεηηθή κειέηε ηηρ Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ και 
Ποιψηηηαρ Ευήρ ηος Γήμος Βψλβηρ.  

5. Πποζθοπέρ: Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα κία ή θαη δχν απφ ηηο νκάδεο πξνκεζεηψλ ή κπνξεί γηα έλα ή 
πεξηζζφηεξα εθ ησλ ηκεκάησλ / ππνηκεκάησλ ηεο πξνκήζεηαο. Η πξνζθνξά ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ 
πνζνηήησλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο / ππνηκήκαηνο. Πξνζθνξά ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο ηεο πξνθεξπρζείζαο 
πνζφηεηαο θάζε ηκήκαηνο / ππνηκήκαηνο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  (άξζξν 59 ηνπ Ν.4412/2016). 
6. Δγγςήζειρ . 1) Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην 
πνζνζηφ 1% ηηρ εκηιμϊμενηρ αξίαρ ηηρ ζωμβαζηρ εκηψρ Φ.Π.Α. (πεξ. α παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 λ. 4412/2016). 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα/ππνηκήκαηα/νκάδεο ηεο ζχκβαζεο, ην 
χςνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηνπ/ησλ 
πξνζθεξφκελνπ/σλ ηκήκαηνο/σλ - /ππνηκήκαηνο/σλ – νκάδνο/νκάδσλ  (Πξβι. άξζξν 72 παξ. 1α λ. 
4412/2016).   

2) Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο 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 ηεο ζχκβαζεο, 
εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ςπέπ ηος θοπέα με ηον οποίο 
ςπογπάθεηαι ζωμβαζη. 
7. Γικαιοωμενοι 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. 
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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 ψποι εκηέλεζηρ ηηρ ζωμβαζηρ:  1) ε ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη, θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, 
ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 
θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηήο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. Η ζχκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί, αλ ππάξρεη αδηάζεην 
πνζφ απφ ηε ζχκβαζε ή δελ έρνπλ εμαληιεζεί νη πνζφηεηεο, γηα 2 κήλεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο ηεο 
αξρηθήο ζχκβαζεο. Καηά ηνλ ρξφλν ηεο πξνβιεπφκελεο παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, δελ 
επηηξέπεηαη ππέξβαζε νχηε ησλ πνζνηήησλ νχηε ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο, γηα ηα θαχζηκα· 2) ε 
παξάδνζε γηα ηα θαχζηκα θίλεζεο ζα γίλεηαη εληφο ηνπ Γήκνπ, ζηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα απηνχ, ιφγσ 
αδπλακίαο απνζήθεπζήο ηνπο απφ ηνλ Γήκν θαη ηνπο ππφινηπνπο αλαζέηνληεο θνξείο 3) ην πξνζθεξφκελν 
πνζνζηφ έθπησζεο γηα ηα θαχζηκα είλαη ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδεηαη. Γηα ηηο ηηκέο ησλ ιηπαληηθψλ, δελ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηηκήο. 
9. Παπαλαβή πποζθοπϊν: Ζ καηαληκηική ημεπομηνία παπαλαβήρ ηυν πποζθοπϊν είναι η 
05/08/2019, ημέπα Γεςηέπα και ϊπα 13:00:00 μ.μ 

Ζ διαδικαζία θα διενεπγηθεί με σπήζη ηηρ πλαηθψπμαρ ηος Δθνικοω ςζηήμαηορ Ζλεκηπονικϊν 
Γημοζίυν ςμβάζευν (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), η οποία είναι πποζβάζιμη μέζυ ηηρ Γιαδικηςακήρ πωληρ 
www.promitheus.gov.gr, ηην 4

η
 Ηοςλίος 2019, ημέπα Πέμπηη και ϊπα 13:00:00 μ.μ.  

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

10. Υπψνορ ιζσωορ πποζθοπϊν: Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο γηα δηάζηεκα έξι (6) μηνϊν απψ ηην επψμενη ηηρ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμοω. 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. Γλϊζζα ζωνηαξηρ πποζθοπϊν: 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. Υπημαηοδψηηζη: Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη  Γήκνο Βφιβεο θαη ηα Ννκηθά 
Πξφζσπα ηνπ. 

πγθεθξηκέλα γηα ην Γήμο Βψλβηρ ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο κε Κ.Α. 10.6411.0002/0005/0006, 10.6643.0001-0006, 
15.6641.0002/0003/0004/0006, 20.6641.0001-0006, 30.6641.0001-0006, 35-6641.0001-0006, 35.6644.0001-0006 
ζρεηηθέο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2019 θαη ηηο αληίζηνηρεο γηα ην έηνο 2020 γηα 
ην ππφινηπν ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο  γηα ην έηνο 
2019 θαη  αληίζηνηρνπο θσδηθνχο γηα ην έηνο 2020 γηα ην ππφινηπν ηεο ζχκβαζεο:Γηα ηνλ ΟΚΠΑΠ : Κ.Α. 
02.60.6643.01, 02.60.6641.01 θαη 02.60.6644.02, γηα ηνλ ΟΠΑΠ : Κ.Α. 02.61.6643,

 
γηα ηε ΓΔΤΑΒ : 

Κ.Α.64.00.00.00/01, 
 
Οη πνζφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηα πγξά θαχζηκα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ εηψλ 

2019-2020 ζα βαξχλνπλ ηηο δαπάλεο γηα ηηο αληίζηνηρεο ζρνιηθέο επηηξνπέο ηεο Α’/ζκηαο θαη Β’/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019 θαη 2020. (Οη ΥΟΛΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ιφγσ ηνπ εηδηθνχ 
θαζεζηψηνο, απφ ην νπνίν απηέο δηέπνληαη, δελ ηεξνχλ πξνυπνινγηζκφ, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρνπλ 
Κ.Α.).

 

13. Πποδικαζηικέρ πποζθςγέρ: 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. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο 
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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ   
ΣΟΤ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

ΖΜ/ΝΗΑ & ΩΡΑ 
ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
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ΖΜ/ΝΗΑ & ΩΡΑ  

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΖΜ/ΝΗΑ & ΩΡΑ 
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΣΟΤ 
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
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www.promitheus.gov.gr 
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05/08/2019 
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ΚΑΤ ΑΧΩΡΙΣΤ ΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  
 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο νξίδεηαη βάζεη ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη ησλ εηδηθψο αλαθεξφκελσλ ζηε δηαθήξπμε ηεο πξνκήζεηαο. 
14. Γημοζιεωζειρ: 
Α. Γημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ 
Πξνθήξπμε ηεο  παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο  1/07/2019 ζηελ 
Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (TED) θαη έρεη Αξ. Πξνθήξπμεο :2019/S 126-307830. 
Β. Γημοζίεςζη ζε εθνικψ 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 η ζσεηική ηλεκηπονική 
διαδικαζία ζωνατηρ ζωμβαζηρ ζηην πλαηθψπμα ΔΖΓΖ έλαβε ςζηημικοωρ Αωξονηερ Απιθμοωρ:  
Α) ΟΜΑΓΑ Α΄: ΚΑΤΗΜΑ:  76445: 4/2019 και Β) ΟΜΑΓΑ Β΄: ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ: 76446: 4/2019 
Πξνθήξπμε 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 ζηηο  4/07/2019.  
Γ. Έξοδα δημοζιεωζευν 
 Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηε 
δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ. (άξζξν 77 παξ. 5 λ. 4270/2014, άξζξα 1 παξ. 3 & 4 
παξ. 3 λ. 3548/2007, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 377 παξ. 1 πεξ. 35 & 379 παξ. 12 λ. 4412/2016). 
15.  Κπιηήπια επιλογήρ  
χκθσλα κε ηελ αξ. 5/2019 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  

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/RF.jsp?function_id=17557&resp_id=50657&resp_appl_id=396&security_group_id=0&lang_code=EL&params=sxwJ0olpsb5Iwjsy28X8OnMoYOTBO-XwDyhC8zCYcm8&oas=vl1xEHmLA9sivzRBLcfJbw..
http://et.diavgeia.gov.gr/
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