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«∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Ν.». 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
α) Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

β) Την σχετική µελέτη της ∆.Ε.Υ.Α.Ν. µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της 

προµήθειας καυσίµων και ελαιολιπαντικών. 

γ) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4, των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 και τα άρθρα 41-44 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. 

ε) Την αριθµ. 15025/27-5-2013 απόφαση του ∆ηµάρχου, περί της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την 

προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες της ∆.Ε.Υ.Α.Ν. 

στ) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας είναι µέχρι 60.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους 

του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών. 

ζ)Το ΦΕΚ Α’240/ (12-12-12) 

η)Το αρθρο 4 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) 

θ)Την αρ.αποφ.91/2013  ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΝ  

ι) Την 70 /2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Νάουσας έγκρισης της σχετικής µελέτης της ∆.Ε.Υ.Α.Ν. 

και καθορισµού των όρων του διαγωνισµού. 

 
Προκηρύσσει πρόχειρο  δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, ποσού 24.204,56 € 

(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και µε κριτήριο κατακύρωσης: 
 
 α)για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και κίνησης, το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 

µονάδες στη µέση τιµή  λιανικής πώλησης στο Νοµό Ηµαθίας , όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρµόδιο 
φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και  



β) την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο της προµήθειας των λιπαντικών 
 
µε  τους παρακάτω όρους: 
 

     Oι  διαγωνιζόµενοι πρέπει µαζί µε την προσφορά τους να υποβάλλουν στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού µε 
ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, εγγύηση συµµετοχής ποσού που αντιστοιχεί µε το 5% επί του ποσού 
του ενδεικτικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. και δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας συντεταγµένης µε τον 
τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. Ειδικότερα η εγγύηση 
συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο, θα ανέρχεται στο ποσό των 1.211,00 € για 
συνολική προσφορά (ΟΜΑ∆Α 1 + ΟΜΑ∆Α 2 + ΟΜΑ∆Α 3 των προς προµήθεια ειδών), 193,00 € για 
προσφορά για τα καύσιµα θέρµανσης (ΟΜΑ∆Α 1)      923,00 €,  για προσφορά για τα καύσιµα κίνησης (ΟΜΑ∆Α 2) 
και 95,00 € για προσφορά για τα λιπαντικά (ΟΜΑ∆Α 3). 

 Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, 
χωρίς το Φ.Π.Α.(άρθρο 26 παρ.2 ΕΚΠΟΤΑ). 

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Με την εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης ο προµηθευτής εγγυάται τη συµµόρφωση µε την προσφορά του ως προς το χρόνο, τον τόπο και την 
ποιότητα των υλικών και των προσφερόµενων από αυτόν υπηρεσιών 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 ο προµηθευτής αρνηθεί να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή τις εκπληρώσει 
πληµµελώς.           Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους 
  

1) Σύµφωνα µε τον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισµό ποσού 24.204,56 ευρώ, η προµήθεια αφορά: 

Α
/
Α 

 KΩ∆ΙΚΟΙ CPV Είδος προµήθειας Α.Τ
. 

Μον. /Μετ. Ποσότητα Τιµή/µον. Αξία 

1 ΟΜΑ∆Α 1  Καύσιµα Θέρµανσης      

 KA: 64-08-0001 09135100 Πετρέλαιο θέρµανσης  1 λίτρα 3.000 1,045 3.135,00 € 

2 ΟΜΑ∆Α 2  Καύσιµα Κίνησης      

 

KA:64-00-0001 

09134200 Πετρέλαιο Κίνησης  2 λίτρα 7.000 1,113 7.791,00 € 

 09132100 Βενζίνη αµόλυβδη  3 λίτρα 3.000 1,41 4.230,00 € 

 09132200 Βενζίνη super 4 λίτρα 2.000 1,49 2.980,00 € 

3 ΟΜΑ∆Α 3  Λιπαντικά      

 KA:64-00-0001 Όπως η δαπάνη 
τους 

Λιπαντικά 5 Όπως η 
δαπάνη τους 

  1.542,50 € 

  Σύνολο 19.678,50 € 

 

 Φ.Π.Α. 23%  4.526,06 € 

 Γενικό 
σύνολο 

24.204,56 € 

 

2) Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικά ο ενδεικτικός προϋπολογισµός καθώς  και οι σχετικές τεχνικές 

προδιαγραφές που αφορούν στην προµήθεια των ειδών της  ΟΜΑ∆ΑΣ 3 (λιπαντικά) όπως  περιγράφονται 

και στην 12/2013 σχετική µελέτη της ∆.Ε.Υ.Α.Ν. η οποία θεωρείται και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας :  

 

 



 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗ 

1 Ορυκτέλαιο SAE 20W – 50 (ΚΩ∆ CPV 
09211100) 

Λίτρο 80 3,80 304,00 

2 Ορυκτέλαιο SAE 5W – 40  (ΚΩ∆ CPV 
09211100) 

Λίτρο 80 8,90 712,00 

3 Υδραυλικό λάδι SAE 10W – 30 (ΚΩ∆ 
CPV 09211600) 

Λίτρο 15 3,30 49,50 

4 Λιπαντικό Λάδι SAE 10W  (ΚΩ∆ CPV 
09211600) 

Λίτρο 10 4,20 42,00 

5 Αντιψυκτικό Υγρό (ΚΩ∆ CPV 
24961000) 

Λίτρο 25 2,80 70,00 

6 Αντιπαγωτικό πετρέλαιο (ΚΩ∆ CPV 
24951310) 

Λίτρο 20 10,00 200,00 

7 Υγρό Μπαταριών Λίτρο 10 4,50 45,00 

8 Υγρό Υδραυλικών Φρένων Λίτρο 10 8,50 85,00 

9 Λάδι δίχρονων Κινητήρων Λίτρο 5 7,00 35,00 

      

    ΣΥΝΟΛΟ 1.542,50 

    ΦΠΑ 23% 354,78 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.897,28 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
               Τα υπό προµήθεια λιπαντικά, να είναι γνωστών εργοστασίων που να αντιπροσωπεύονται στην χώρα 
µας, να είναι πρωτογενή και να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς της Ε.Ε και διεθνείς (ACEA/ API) 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΛΑ∆Ι ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (ΚΩ∆ CPV 09211100) 

SAE 20 W – 50 ACEA E2. API: CG-4, CF-4, CF, να ικανοποιεί και τις απαιτήσεις ΜΑΝ: 271; ΜΒ 

Έγκριση για 228.1; VOLVO: VDS 

Τιµή: 3,80 € ανά λίτρο 

 ΛΑ∆Ι ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (ΚΩ∆ CPV 09211100) 

SAE 5W – 40 API SM/SL/CF, ACEA A3/B3/B4, να ικανοποιεί και τις απαιτήσεις VW 502 00/ 505 00, MB 
229.3/ 229.1, BMW Longlife-01, GM-LL-B-025, PORSCHE 

Τιµή: 8,90 € ανά λίτρο    

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΚΩ∆ CPV 09211600) 



SAE 10W – 30 API CF-4/CF/SF, API GL-4 , να ικανοποιεί και τις απαιτήσεις GM ALLISON C-4, MF CMS 
M-1135/1143/1139/M1144/M1145, ZF TE ML 06A/B/C, 07B, FNH 82009201/2/3 FORD M2C159-B/C, 
134D, J. DEERE J-20C/J27, CASE NEW HOLLAND MAT 3525/3526 

Τιµή: 3,30 € ανά λίτρο 

 SAE 10W να ικανοποιεί και τις απαιτήσεις ZF TE-ML 03C, Caterpillar TO-4, Allison C4, KOMATSU KES 
07 851 

Τιµή: 4,20 € ανά λίτρο 

 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (ΚΩ∆ CPV 24961000) 

Αντιψυκτικό /  αντιθερµικό υγρό για το δίκτυο ψύξης των κινητήρων, µε εξαιρετικές αντιδια-βρωτικές 
ιδιότητες. Κατάλληλο για µηχανές φτιαγµένες από κράµατα µετάλλων, χυτοσίδηρο, αλουµίνιο κ.λ.π. να 
ικανοποιεί και τις απαιτήσεις VW/AUDI/SEAT/SKODA TL-774-D, GM 6277, FORD WSS-M97B44, MB 
325.3 , MAN 324 Type SNF, MTU MTL 5048, VOLVO 1286083. Απαιτείται αραίωση µε νερό πριν τη χρήση 
του. 

• Σε αναλογία 50%  : προστασία έως -40 oC  
• Σε αναλογία 45%  : προστασία έως -30 oC 
• Σε αναλογία 40%  : προστασία έως -25 oC 
• Σε αναλογία 35%  : προστασία έως -20 oC 

              
           Τιµή : 2,80 € ανά λίτρο           

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΚΩ∆ CPV  24951310) 

Αντιπαγωτικό πετρελαίου. Κατάλληλο για τη διατήρηση της ρευστότητας του πετρελαίου κίνησης 
(αυτοκινήτων) και θέρµανσης, σε χαµηλές θερµοκρασίες. 

Ενδεδειγµένη (περίπου) αναλογία 1/1000, για προστασία µέχρι -10 oC 

Τιµή: 10,00 € ανά λίτρο 

ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ. 

Τιµή: 4,50 € ανά λίτρο 

ΥΓΡΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΦΡΕΝΩΝ. 

Τιµή: 8,50 € ανά λίτρο 

ΛΑ∆Ι ∆ΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

Τιµή: 7,00 € ανά λίτρο 

 

3) Η δαπάνη της προµήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ∆.Ε.Υ.Α.Ν, στον προϋπολογισµό εξόδων  της, 

του τρέχοντος έτους.  

4) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 12/6/2013, ηµέρα Τετάρτη .και από ώρα 10.00 έως 10.30, ενώπιον της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νάουσας, στο 2ο όροφο του 

∆ηµαρχείου. 

5) Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την 
προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα και ως την 15.00 µ.µ.  Η διεύθυνση αποστολής είναι: 
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
∆ηµαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ 
Τ.Κ. 59 200 

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών Γρ. Προµηθειών(εργάσιµες µέρες και ώρες):  



23323-50367, 50328  
FAX:23320-24260,  
e-mail: vatantzi@naoussa.gr , lapavitsas@naoussa.gr  
Αρµόδιοι υπάλληλοι : Βαταντζή Αθηνά  - Λαπαβίτσας Γεώργιος. 

6) Προσφορές που περιέρχονται στο δήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισµού πριν τη λήξη της προθεσµίας που 
καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 
προαναφερόµενη διαδικασία.  

7) Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 

8) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και 

οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας. Αυτό 

αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο 

επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο. 

9) Οι διαγωνιζόµενοι - επί ποινή αποκλεισµού - θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους στην Επιτροπή 

του ∆ιαγωνισµού σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος εξωτερικά θα φέρει την ένδειξη:   

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Ν.». 
 

10) Εντός του φακέλου οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλουν µαζί µε την εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής και την βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο επαγγελµατικό 

ή εµπορικό µητρώο και τα εξής δικαιολογητικά : 

α) Υπεύθυνη δήλωση (αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) µε την οποία θα δηλώνεται 

ότι: 

i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν 

αποδέχονται. 

ii. ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

iii. ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. 

iv. ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

v. 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. 

         β) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν   βεβαίωση 
εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου. 
 
         Στον εσωτερικό   φάκελο οικονοµικής προσφοράς, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  θα τοποθετείται η προσφορά του διαγωνιζόµενου συµπληρωµένη στα ειδικά έντυπα προσφοράς 
της υπηρεσίας ή σε ακριβή φωτοαντίγραφα αυτών. 
 Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνεται η αξία των προσφεροµένων καυσίµων και λιπαντικών, η µεταφορά 
και η παράδοση αυτών. Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας 
επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. 
 Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης στο τιµολόγιο, αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά.  

 

11) Ο προµηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να 

προσκοµίσει στο ∆ήµο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούµενης παραγράφου, πλην 

αυτών που µπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση µη προσκόµισης έστω και ενός από τα 



ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η κατατιθέµενη 

από αυτόν εγγύηση συµµετοχής. 

12) Η προµήθεια πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας. Στη σύµβαση που 

θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα καύσιµα και ελαιολιπαντικά είναι αρίστης 

ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των επισήµων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. 

και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο ∆ήµος. Η Υπηρεσία 

διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω 

διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. 

13) Η κατακύρωση της προµήθειας καυσίµων θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα προσφέρει το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής 

πώλησης του κάθε είδους καυσίµου την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

και µε την προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν καύσιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προµήθειας. Για την προµήθεια των ελαιολιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαµηλότερη 

τιµή. 

14) Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο θα είναι έξι (6) µήνες µε ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος την ηµεροµηνία υπογραφής της από τα συµβαλλόµενα µέρη.    

15) Οι ποσότητες των καυσίµων – πλην των καυσίµων κίνησης - µε βάση τις ανάγκες της ∆ΕΥΑΝ  θα 

παραδίδονται τµηµατικά στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΥΑΝ 

16) Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει εφ' άπαξ ή τµηµατικά ανάλογα µε την παράδοση των καυσίµων, µε την 

έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιµολογίων. 

 

Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

∆ήµου, στον επίσηµο δικτυακό του τόπο www.naoussa.gr. και θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα  ΛΑΟΣ(  ηµερήσια 

νοµαρχιακή εφηµερίδα) θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και των τριών ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου 

Νάουσας ,στον πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ε. στη Βέροια, στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της 

∆.Ε.Υ.Α.Ν. ,    καθώς και στον ιστοχώρο “∆ιαύγεια” . Επιπροσθέτως  όλα  τα τεύχη του διαγωνισµού, θα διατίθενται 

ελεύθερα προς λήψη, στον επίσηµο δικτυακό τόπο του ∆ήµου Νάουσας www.naoussa.gr. 

17) Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

 

 

 

 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

                                                         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ 

 

 


