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Νάουσα 7-4-2016 

Αρ. πρωτ.: 7161 

   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια : 

«Συστήματος θέρμανσης και εγκατάστασης μικρού φωτοβολταικού συστήματος στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας, προϋπολογισμού   24.890,00. €  ( μη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 23%» 
 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της προμήθειας 

     Αναλυτικότερα, θα τοποθετηθούν συνολικά 14 τ.μ ηλιακών  συλλεκτών επιλεκτικής βαφής 
τα οποία θα είναι συνδεδεμένα με δοχείο αδράνειας 1000 λ με ενσωματωμένο θερμοδοχείο 
200λ και έναν ανοξείδωτο εναλλάκτη. Το σύστημα υποβοήθησης θα συνοδεύεται από 
ηλεκτρονικό διαφορικό θερμοστάτη - ελεγκτή ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για σωστή 
λειτουργία του συστήματος και την αποφυγή υπερθέρμανσης του θερμοδοχείου ή ψύξης 
των συλλεκτών κατά την διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών.  
   Επίσης   η εγκατάσταση ενός πολύ μικρού συστήματος φωτοβολταϊκών συλλεκτών με 
συλλέκτες τελευταίας γενιάς το οποίο θα προσφέρει εξοικονόμηση του καταναλισκόμενου 
ρεύματος του κτιρίου αλλά ο βασικός του ρόλος θα είναι να μελετάται η λειτουργία του από 
τους μαθητές που επισκέπτονται το χώρο. Γι αυτό το λόγο απαιτείται ο αντιστροφέας που θα 
τοποθετηθεί να είναι εξοπλισμένος με ασύρματο πρωτόκολλο επικοινωνίας (wifi) που θα 
επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα παραγωγής του τόσο από το προσωπικό ότι 
Κ.Π.Ε. όσο και από οποιονδήποτε επισκέπτη. Το σύστημα θα τοποθετηθεί επί του εδάφους 
στο χώρο του κήπου του κτιρίου. Τα φωτοβολταϊκά θα είναι τεχνολογίας CIS (χαλκού ινδίου, 
σεληνίου) η οποία χαρακτηρίζεται για την βελτιωμένη απόδοση της σε χαμηλής ηλιοφάνειας 
ημέρες και είναι θεωρείται νεοτερίζουσα σε σχέση με την τεχνολογία κρυσταλλικού 
πυριτίου. Η συνολική ίσης του συστήματος θα είναι από 900W έως 1000W. 

 

Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο 
 
α) Το εδάφιο ε΄ παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
β) Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 
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γ) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 και των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 της αριθμ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

δ) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995.  
στ) Την υπ’ αριθμ. 6870/4-4-2016 απόφαση του Δημάρχου Νάουσας , περί της  διενέργειας 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, . 
ζ) Τις υπ. αριθμ.  6494/29-3-2016 τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
η) Την υπ’ αρίθμ. 61/2016  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών και καθορισμό των όρων διενέργειας πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 
ανάθεση της προμήθειας  

θ)  Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 60.000 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α., κατά 
κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. 

 

Άρθρο 3: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Κ.Α.Ε. 02.15.7326.001 Αντικατάσταση συστήματος 

θέρμανσης και εγκατάσταση μικρού φωτοβολταικού 

συστήματος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Νάουσας   ΣΑΤΑ ΤΠ2016 

                                 
                            Γενικό σύνολο με Φ.Π.Α. : 30.614,70  €  (ή 24.890,00 € χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

Άρθρο 4: Δημοσιότητα της διακήρυξης 

Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση  στην ημερήσια νομαρχιακή  εφημερίδα 

“ΛΑΟΣ ”,   θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου 

Νάουσας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ε. στη Βέροια,  καθώς και στον ιστοχώρο “Διαύγεια” . 

Επιπροσθέτως  όλα  τα τεύχη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της περίληψης της διακήρυξης, 

θα διατίθενται ελεύθερα προς λήψη, στον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr 

. Τα τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές – ενδεικτικός προϋπολογισμός, έντυπο 

προσφοράς) θα διατίθενται και από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου, μέχρι και την προηγούμενη του 

διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα (2
ος

 όροφος Δημαρχείου Δήμου Νάουσας).  

 
Άρθρο 5: Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και λήξης της 

προθεσμίας παραλαβής των προσφορών  

5.1 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  18/4/2016  ημέρα  Δευτέρα  και από ώρα 10.00 έως 

10.30, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών Προμηθειών, 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο  2
ο
 όροφο του Δημαρχιακού καταστήματος που βρίσκεται 

στην οδό Δημαρχίας 30  στη Νάουσα. 

5.2 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την 

ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 
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5.3 Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 14.00 μ.μ.  Η διεύθυνση 

αποστολής είναι: 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Δημαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ 
Τ.Κ. 59 200 

  

 5.4  Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

    Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

    Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια  

γ) Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης  

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  

ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου 

    Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και 

η Τεχνική Προσφορά που θα περιγράφονται με ακρίβεια και σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές 

προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών. 

    Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα 

προηγούμενα στοιχεία. 

    Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

    Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. 

    Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Οι 

προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

    Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
 

Άρθρο 6: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις 

προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασχολούνται επαγγελματικά με την  κατασκευή και εμπορία των 

υπό προμήθεια ειδών.  Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε 

ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.  

Άρθρο 7: Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό-Εγγύηση συμμετοχής 

Οι διαγωνιζόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους πρέπει να 

υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού  
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α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% του προϋπολογισμού 497,80  η οποία θα αναφέρει  

Την ημερομηνία έκδοσης. 

Τον εκδότη. 

Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται. 

Τον αριθμό της εγγύησης. 

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

Την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

Τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, και την ημερομηνία διαγωνισμού  

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό 

με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,  σε περίπτωση μη προσκόμισής του θα αναζητηθεί 

αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. 

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. 

Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 

ημέρα του διαγωνισμού. 

ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα  

ζ) Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή 

αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθμός Τηλεομοιοτύπου 

(Fax) και διευθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα 

σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις . 

 Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν 

έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, 

    Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

    Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία(1) εταιρείες. 
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2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίση με το 2% του προϋπολογισμού  

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι: 

Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. 

Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 

ημέρα του διαγωνισμού. 

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα 

του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

 

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

    Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή 

άλλου αντίστοιχου με αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή αναζητείται αυτεπάγγελτα αντίγραφο  ποινικού 

μητρώου του νόμιμου εκπρόσωπος της συμμετεχούσης εταιρείας.  

 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. 

β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. 

Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, 

σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
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Άρθρο 8: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου    

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή . 

   Άρθρο 9: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων 

(4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

    Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο 

Δήμος Νάουσας μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση 

ισχύος των προσφορών. 

    Αν ο Δήμος Νάουσας κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, όποτε ο 

μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση. 

    Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 10: Λοιπά στοιχεία  για το διαγωνισμό 

10.1 Η εν λόγω προμήθεια  πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην 

σχετική μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

10.2  Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ότι η προσφορά του πληροί τις 

προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού. 

Άρθρο 11: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής αξίας, άνευ Φ.Π.Α. Η 

παραπάνω εγγυητική επιστολή απαιτείται για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, με την 

οποία ο προμηθευτής εγγυάται, τη συμμόρφωση με την προσφορά του ως προς τον χρόνο , τον 

τόπο και την ποιότητα  των προσφερόμενων ειδών, με σκοπό να καλυφθεί η τυχόν ζημιά που θα 

υποστεί η αναθέτουσα αρχή, εάν κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι την εκτέλεσή της, αρνηθεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή τις 

εκπληρώσει πλημμελώς. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. 

Άρθρο 12: Χρόνος παράδοσης - Διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

 12.1 Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης , εντός της οποίας ο προμηθευτής υποχρεούται να 
παραδώσει το σύνολο της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένου των όποιων εργασιών τοποθέτησης-
εγκατάστασης απαιτούνται, ορίζεται  σε 3 μήνες, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία υπογραφής της. 
 12.2 Η σύμβαση δύναται να παραταθεί,  με ανώτατη διάρκεια παράτασης τον  ένα μήνα, μετά 
από συμφωνία των συμβαλλομένων και μετά από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο 
προς τούτο όργανο. Για  λόγους ανωτέρας βίας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 13  της παρούσας,  
περαιτέρω παράταση είναι δυνατή μετά από τη συμφωνία των συμβαλλομένων και μετά από τη λήψη 
της σχετικής  
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Αρθρο  13:  Λόγοι  ανωτέρας βίας 
 

             1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον προμηθευτή. 
2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και    
δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την 
ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

 
Άρθρο 14: Πληρωμές 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση της προμήθειας ,  με την έκδοση 

εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή των αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων 

Άρθρο 15: Έξοδα Δημοσίευσης -κρατήσεις 

 Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο  προμηθευτής  βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις 
 

Ο Δήμαρχος Νάουσας 

 

 

Κουτσογιάννης Νικόλαος 
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