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Νάνπζα 11-11-2015  

Αξ. πξωη.: 29926 

   

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Πξόρεηξνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγωληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα : 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ» 

28.997,25 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.)» 

Άξζξν 1: Φνξέαο Αλάζεζεο  
 
Φνξέαο αλάζεζεο είλαη: Ο ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ 
 

Οδόο  : Γεκαξρίαο 30 Νάνπζα 
Σαρ.Κσδ. : 592 00 
Σει. : 23323 50300 
fax : 23320 24260 
E-mail : info@naoussa.gr 

 

Άξζξν 2: Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο  
Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε πξνκήζεηα Καζαξνύ  Υνλδξνύ  ζαιαζζηλνύ  αιαηηνύ, γηα ηελ 
δηάιπζε ηνπ πάγνπ ζηνπο δξόκνπο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

 

Άξζξν 3: Ννκηθό πιαίζην  
 
α) Σν εδάθην ε΄ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010  
β) Σν άξζξν 209 ηνπ Ν. 3463/2006. 
γ) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ησλ παξ. 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 23 ηεο αξηζκ. 

11389/1993 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 
δ) Σελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2286/1995.  
ε) Σελ ππ’ αξίζκ. :   319/ 2014 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ,γηα ηελ ςήθηζε ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2015 θαη ηελ ππ’ αξίζκ : 216/ 2015 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 
ςήθηζε –  δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. 

ζη) Σελ ππ’ αξηζκ.  29725/ 09-11-2015 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Νάνπζαο , πεξί ηεο  
δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ πξνκήζεηα ζαιαζζηλνύ αιαηηνύ γηα 
απνρηνληζκό γηα ηνλ Γήκν Νάνπζαο. 

δ) Σηο ππ. αξηζκ. : 04/ 2015  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό. 



 

ε) Σελ ππ’ αξίζκ. 236 / 2015  απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκό ησλ όξσλ δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ  κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ 
αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο άιαηνο γηα ηηο αλάγθεο απνρηνληζκνύ γηα ην Γήκν Νάνπζαο 

ζ)  Σν γεγνλόο όηη ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο είλαη κέρξη 60.000 επξώ ρσξίο ην Φ.Π.Α., θαηά 
θσδηθό αξηζκό είδνπο ηνπ αξρείνπ εηδώλ ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηώλ. 

Άξζξν 4: Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 

Ο Γήκνο Η.Π. Νάνπζαο δηαζέηεη πίζησζε πνζνύ 28.997,25 € ζε βάξνο ηνπ  KA 

02.70.6633.002, «Πξνκήζεηα άιαηνο γηα ηηο αλάγθεο απνρηνληζκνύ – Ίδηα έζνδα» ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2015 θαη ζα ζπλερίζεη λα επηβαξύλεη θαη ηνλ αληίζηνηρν θσδηθό ηνπ 

έηνπο  2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ηεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ αξ. 13.2 ηεο παξνύζαο, ε ζρεηηθή 

δαπάλε δύλαηαη λα επηβαξύλεη θαη ηνλ αληίζηνηρν θσδηθό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2017. 

 

Δίδνο πξνκήζεηαο 

Cpv:15872400-5 

Μνλ/κεηξ Πνζόηεηα Σηκή/κνλ   (€) Άλεπ Φ.Π.Α. ύλνιν 

Άλεπ Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά 

θαζαξνύ ρνλδξνύ ζαιαζζηλνύ 

αιαηηνύ ζηελ απνζήθε ηνπ 

Γήκνπ Νάνπζαο  

Σόλνο (tn) 190 115,00 € 21.850,00 € 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά 

θαζαξνύ ρνλδξνύ ζαιαζζηλνύ 

αιαηηνύ ζηελ απνζήθε ηνπ 

Γήκνπ (ζάθνο 30Kgr) 

ηεκ 345 5,00 € 1.725,00 € 

ΤΝΟΛΟ άλεπ Φ.Π.Α.  23.575,00 € 

Φ.Π.Α. 23 % 5.422,25 € 

ΤΝΟΛΟ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) 28.997,25 € 

Άξζξν 5: Γεκνζηόηεηα ηεο δηαθήξπμεο 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε  ζηελ εκεξήζηα λνκαξρηαθή  εθεκεξίδα 

“ΗΜΕΡΗΣΙΑ”,   ζα αλαξηεζεί ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ θαη ησλ ηξηώλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ηνπ 

Γήκνπ Νάνπζαο θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Σ.Δ.Δ. ζηε Βέξνηα,  θαζώο θαη ζηνλ ηζηνρώξν 

“Γηαύγεηα” . Δπηπξνζζέησο  όια  ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίιεςεο ηεο 

δηαθήξπμεο, ζα δηαηίζεληαη ειεύζεξα πξνο ιήςε, ζηνλ επίζεκν δηθηπαθό ηόπν ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο 

www.naoussa.gr . Σα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ (δηαθήξπμε, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – ελδεηθηηθόο 

πξνϋπνινγηζκόο, έληππν πξνζθνξάο) ζα δηαηίζεληαη θαη από ην Γξ. Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ, κέρξη θαη 

ηελ πξνεγνύκελε ηνπ δηαγσληζκνύ εξγάζηκε εκέξα (2
νο

 όξνθνο Γεκαξρείνπ Γήκνπ Νάνπζαο).  

 
Άξζξν 6: Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ θαη ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο παξαιαβήο ηωλ πξνζθνξώλ  

6.1 Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ  19/11/2015 εκέξα Πέκπηε θαη από ώξα 10.00 έωο 

10.30, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ Πξνκεζεηώλ, 

http://www.naoussa.gr/


 

ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην  2
ν
 όξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ θαηαζηήκαηνο πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ νδό Γεκαξρίαο 30,ζηε Νάνπζα. 

6.2 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά κέρξη θαη 

ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξόζεζκα δελ γίλνληαη 

δεθηέο. 

6.3 Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινύλ θαη ηαρπδξνκηθά ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν 

κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ δηαγσληζκνύ εξγάζηκε εκέξα θαη σο ηελ 14.00 κ.κ.  Η δηεύζπλζε 

απνζηνιήο είλαη: 

ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΓΗΜΟΤ ΗΡΩΪΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ 
Γεκαξρίαο 30, ΝΑΟΤΑ 
Σ.Κ. 59 200 

  
 6.4  Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο εμσηεξηθά ζα θέξεη ηελ 
έλδεημε:   
 

 ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 
ΓΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 

o ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ - 29926 / 11-11-2015 ,  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ:  19/11/2015 

 
Δληόο ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ πξνζθνξάο, ζηνλ νπνίν ζα βξίζθνληαη όια ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά, ζα πεξηέρεηαη μερωξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, πνπ ζα θέξεη ηελ 
έλδεημε: 
 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ 
ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ.  
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη , επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζην εηδηθό έληππν πξνζθνξάο 
ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν ζα είλαη επίζεο αλαξηεκέλν ζηνλ επίζεκν δηθηπαθό ηόπν ηνπ Γήκνπ 
Νάνπζαο www.naoussa.gr.  
 
Σόζν ζηνλ εμωηεξηθό θάθειν όζν θαη ζηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζα 
ππάξρεη ε ππνγξαθή θαη ε ζθξαγίδα ηνπ ζπκκεηέρνληα. 
 
Η γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε Διιεληθή. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλεο, ρσξίο κνπηδνύξεο θαη δηνξζώζεηο.   

 
 

Άξζξν 7: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ: 

όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, νη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ 

αζρνινύληαη επαγγεικαηηθά κε ηελ παξαγσγή ή ηελ εκπνξία άιαηνο. Απηό απνδεηθλύεηαη κε ηελ 

πξνζθόκηζε βεβαίσζεο εγγξαθήο ηνπ θάζε ελδηαθεξόκελνπ πξνκεζεπηή ζην επαγγεικαηηθό ή 

εκπνξηθό κεηξών.  

Άξζξν 8: Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό-Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

Οη δηαγσληδόκελνη - επί πνηλή απνθιεηζκνύ - καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ: 

http://www.naoussa.gr/


 

α) Δγγύεζε ζπκκεηνρήο  πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί κε ην 2% επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο άλεπ Φ.Π.Α., ήηνη 471,50 €.   Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο 

επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε 

(5) εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. ηνπο ππόινηπνπο  ζπκκεηέρνληεο επηζηξέθεηαη κέζα 

ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ εκέξα αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθύξσζεο. 

β) Τπεύζπλε δήιωζε κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: 

i. Έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη απνδέρνληαη 

απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, εθηόο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ξεηά αλαθέξνπλ ηα ζεκεία 

πνπ ηπρόλ δελ απνδέρνληαη. 

ii. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηαο. 

iii. Γελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

iv. Γελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

v. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. 

γ) Δθόζνλ νη δηαγσληδόκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό κε εθπξνζώπνπο ηνπο, 

ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

εθπξνζσπνύκελνπ. 

Άξζξν 9: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδόρνπ  

 Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ηεο πνζόηεηαο 

ηνπ άιαηνο. 

Άξζξν 10: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

 Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά δεζκεύεη ην ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκό γηα δηάζηεκα 

ηνπιάρηζην εμήληα (60) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

Άξζξν 11: Λνηπά ζηνηρεία  γηα ην δηαγωληζκό 

11.1 Ο πξνκεζεπηήο  ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε πξνκήζεηα νθείιεη πξηλ ηελ απόθαζε 

θαηαθύξσζεο λα πξνζθνκίζεη ζην δήκν ηα πξσηόηππα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ησλ παξαπάλσ 

άξζξσλ, πιελ απηώλ πνπ κπνξνύλ λα αλαδεηνύληαη απηεπάγγειηα. ε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο 

έζησ θαη ελόο από ηα αλσηέξσ έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ή αλ από ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζή 

ηνπο θαη ηνλ έιεγρν απηώλ πξνθύςεη θώιπκα ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο, ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζε 

ζπκκεηέρνληα πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επόκελε θαιύηεξε γηα ην θνξέα πξνζθνξά. Η 

θαηαηηζέκελε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξώηνπ κεηνδόηε ζηελ πεξίπησζε απηή θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 

δήκνπ. 

11.2 Η ελ ιόγσ πξνκήζεηα  πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 



 

11.3  Η θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη ζε ζπκκεηέρνληα πνπ ζα πξνζθέξεη ηε 

ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ θξηζεί από ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ όηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηνπο όξνπο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. 

 

 

Άξζξν 12: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ζε πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, άλεπ Φ.Π.Α. Η 

παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή απαηηείηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ 

νπνία ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη, ηε ζπκκόξθσζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ σο πξνο ηνλ ρξόλν , ηνλ ηόπν 

θαη ηελ πνηόηεηα  ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, κε ζθνπό λα θαιπθζεί ε ηπρόλ δεκηά πνπ ζα ππνζηεί ε 

αλαζέηνπζα αξρή, εάλ θαηά ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κέρξη ηελ 

εθηέιεζή ηεο, αξλεζεί λα εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή ηηο εθπιεξώζεη πιεκκειώο. 

Η εγγύεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδώλ θαη ύζηεξα από 

ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρόλ απαηηήζεσλ από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο. 

Άξζξν 13: Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο 

 13.1 Η ζύκβαζε πνπ  ζα ππνγξαθεί ζα έρεη εηήζηα ηζρύ (12 κήλεο) , κε έλαξμε ηζρύνο ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 
 13.2 Η ζύκβαζε δύλαηαη λα παξαηαζεί κέρξη αλαδείμεσο λένπ πξνκεζεπηή,  κε αλώηαηε 
δηάξθεηα παξάηαζεο  ηνπο ηξεηο (3) κήλεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ έρεη εμαληιεζεί ην ζπλνιηθό 
πνζό ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο πνπ ζα ζπκθσλεζεί. Η αλσηέξσ παξάηαζε είλαη δπλαηή 
κεηά από ηε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη κεηά από ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ 
αξκόδηνπ πξνο ηνύην νξγάλνπ. 

Άξζξν 14: Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο - παξαιαβή 

 Η πξνκήζεηα ζα γίλεηαη  ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, κεηά από ηελ ζρεηηθή 
εληνιή ηνπ αξκόδηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ νπνηαδήπνηε εκέξα θαη ώξα (ζπκπεξηιακβάλνληαη 
αββαηνθύξηαθα θη αξγίεο) θαη θάησ από νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο, ρσξίο επηπιένλ 
επηβάξπλζε.  Ο ρξόλνο παξάδνζεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο ησλ ζαξάληα νθηώ  (48) 
σξώλ από ηελ ιήςε ηεο αλσηέξσ εληνιήο. Ο ρώξνο παξάδνζεο ηνπ άιαηνο, ν νπνίνο ζε θάζε 
πεξίπησζε ζα είλαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Νάνπζαο, ζα ππνδεηθλύεηαη από ηελ 
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα έρεη πάληα ζηελ επηρείξεζή ηνπ, ηθαλή πνζόηεηα 
άιαηνο ώζηε λα θαιύςεη ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Η.Π. Νάνπζαο.  

Η παξαιαβή ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο πξνκεζεηώλ ηνπ 
Γήκνπ Η.Π. Νάνπζαο, όπσο θάζε θνξά απηή ηζρύεη, κε ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνύ δειηίνπ απνζηνιήο 
– ηηκνινγίνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δπγνινγίσλ. Ο δήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί θαη ζε δεύηεξε 
δύγηζε ηνπ πξνο πξνκήζεηα θνξηίνπ, αλ θξίλεη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν πσο απηό είλαη απαξαίηεην ελώ 
ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί ζε ηπρόλ ηέηνηα απαίηεζε. Ο πξνκεζεπηήο 
νθείιεη λα ελεκεξώλεη εγθαίξσο ηνλ δήκν γηα ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεη 
θαη ην έξγν ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο παξαιαβήο.  

Άξζξν 15: Πιεξωκέο 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο ,  

κε ηελ έθδνζε κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ αληίζηνηρσλ εμνθιεηηθώλ 

ηηκνινγίσλ 

Άξζξν 16: Έμνδα Γεκνζίεπζεο -θξαηήζεηο 



 

 Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθήο, ζα 
βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

Ο  πξνκεζεπηήο  βαξύλεηαη κε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο 
 

Νάνπζα   11/11/ 2015 

 

Ο Γήκαξρνο Νάνπζαο 

 

 

Κνπηζνγηάλλεο Νηθόιανο 


