
  

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ 

ΓΗΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ 

 

Αξ. Πξση.   25535/27.11.2017 
 

EΠΑΝΑΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ  ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ « ΚΑΤΙΜΧΝ (πεηξέιαην θίλεζεο, πεηξέιαην ζέξκαλζεο, 

βελδίλε ακόιπβδε) » ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ & ΝΟΜΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ  

ΓΗΜΟΤ ΚΑΑΝΓΡΑ.   

 
Ο Γήκαξρνο ΚΑΑΝΓΡΑ 

 

πξνθεξχζζεη Γηεζλή Αλνηθηφ Ηιεθηξνληθφ άλσ ησλ νξίσλ Γεκφζην δηαγσληζκφ  

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ(ΔΗΓΗ) κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο  

 γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο   «ΚΑΤΙΜΧΝ(πεηξέιαην 

θίλεζεο, πεηξέιαην ζέξκαλζεο, βελδίλε ακφιπβδε) » ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ & 

ΝΟΜΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ  ΓΗΜΟΤ ΚΑΑΝΓΡΑ.   

 

Πξνυπνινγηζκνχ  886.069,55  επξώ κε ην  Φ.Π.Α (24 % ). 

1. Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο: 

Αλαζέηνπζα αξρή: ΓΗΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ 

Οδφο: Γηνηθεηήξην-πιαηεία Καζζαλδξείαο 

Σαρ: Κσδ.630 77 

Σει.:2374350132 

Telefax:2374350158 

E-mail:ehatziagelou@0718.syzefxis.gov.gr 

Ιζηνζειίδα:www.kassandra.gr 

Κωδικός NUTS: GR 127 

2. Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηνπ Γήκνπ Καζζάλδξαο θαη ζην Δ.Η.ΓΗ.. Οη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο 

απφ ην γξαθείν Πξνκεζεηψλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο 

λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. 

3. Κσδηθόο CPV: 09134100-8 Πεηξέιαην θίλεζεο, 09135100-5 πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο, 09132100-4 βελδίλε ακφιπβδε.  

4. Κυδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παπάδοζηρ ηηρ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ: GR 

127. 

5. Πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

 Πξνκήζεηα «θαπζίκσλ » ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 

Γήκνπ Καζζάλδξαο. 
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 Σσλ Τπεξεζηψλ  ηνπ Γήκνπ Καζζάλδξαο θαζαξνχ πνζνχ 485.894,80 € πιένλ Φ.Π.Α 
24% πνζνχ 116.614,75 θαη ηειηθνχ πνζνχ 602.509,55 €


 Σνπ Ν.Π.Ι.Γ κε ηελ επσλπκία «ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΑΝΓΡΑ» θαη 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «Κ.Δ.ΓΗ.Κ.» θαζαξνχ πνζνχ 104.838,71  € πιένλ Φ.Π.Α 24% πνζνχ 
25.161,29 € θαη ηειηθνχ πνζνχ 130.000,00 €

 Σνπ Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία « Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Καζζάλδξαο» θαζαξνχ 
πνζνχ 4.838,71 € πιένλ Φ.Π.Α 24% πνζνχ 1.161,29 € θαη ηειηθνχ πνζνχ 6.000,00 € 

 Σνπ  Ν.Π. κε ηελ επσλπκία «ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 
Καζζάλδξαο θαζαξνχ πνζνχ 68.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α 24% πνζνχ 16.320,00 € θαη 
ηειηθνχ πνζνχ 84.320,00 €

 Σνπ  Ν.Π. κε ηελ επσλπκία ρνιηθήο Δπηηξνπήο  Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 
ΚΑΑΝΓΡΑ θαζαξνχ πνζνχ 51.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α 24% πνζνχ 12.240,00 € θαη 
ηειηθνχ πνζνχ 63.240,00 €.   

Α/Α ΔΙΓΟ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πεηξέιαην θίλεζεο             Λίηξν (lit) 339.550,090 

2 Βελδίλε  Aκόιπβδε 95νθηαλίσλ      Λίηξν (lit) 62.702,160 

3 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  Λίηξν (lit) 318.223,88 

 

   Δθφζνλ ε πξνκήζεηα είλαη ηκεκαηνπνηεκέλε αλά θνξέα, θαηά  είδνο,  θαηά νκάδα 

ή θαη  ρσξηθά, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαγσληδφκελνπο λα ππνβάινπλ 

πξνζθνξά γηα φζα απφ ηα ηκήκαηα απηά επηζπκνχλ. 

   Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ή 

γηα θάζε θνξέα, ηκήκα  μερσξηζηά θαη ζπλαθφινπζα, ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζε 

έλαλ αλάδνρν γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ  ή ζε πεξηζζφηεξνπο 

αλαδφρνπο. 

 

6. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο: Γελ επηηξέπνληαη. 

7. Υξόλνο εθηέιεζεο ππεξεζίαο/παξάδνζεο πξνκήζεηαο: ε δηάζηεκα 20  

εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα(30) εκεξψλ, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο  

ζχκβαζεο. 

8. Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο: Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. (άξζξν 2 ηεο δηαθήξπμεο Γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη 

ζπκκεηνρήο).Γίλνληαη δεθηνί αλαγλσξηζκέλνη αλάδνρνη ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

δεκνπξαηείηαη θαη πνπ παξέρνπλ ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. Ο 

αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο. Οη ιφγνη απνθιεηζκνχ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 73 ηνπ  

N.4412/2016 θαη άξζξν 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο. 

 
9. Τπνδηαίξεζε ζε ηκήκαηα:  

Οη πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα θαηαηεζνχλ,  λα αλαθέξνληαη ζε πεξηγξαθή, θφζηνο,  

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο αλά θνξέα, ή 

νκάδα-ηκήκα ελψ απνθιείεηαη θάζε πξνζθνξά πνπ ζα αλαθέξεηαη ζε κέξνο 

ηκήκαηνο. 

10. Δηδηθνί όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο: Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ 

νθείινπλ λα δηαζέηνπλ Πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά Πξφηππα, ISO 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο. Απνδεθηά γίλνληαη θαη άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ κεηξήζεσλ απφ 

ηνλ Αλεμάξηεην Φνξέα. 
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11. Κξηηήξην αλάζεζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά , 

απνθιεηζηηθά βάζεη πνζνζηνχ έθπησζεο  επί ηεο εθαηφ (%)  γηα ηα θαχζηκα. 

12. Παξαιαβή πξνζθνξώλ: Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε ειεθηξνληθφ ηξφπν 

κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) ζηε Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ  2017 

εκέξα Κπξηαθή. Η εκέξα  έλαξμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ είλαη ε 1ε Γεθεκβξίνπ θαη  

ψξα 15,00κ.κ. Η εκέξα ιήμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ είλαη 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 

θαη  ψξα ιήμεο 15.00κ.κ. Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ζα γίλεη 

ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ψξα 10.00 π.κ απφ πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΗΓΗ αξκφδην 

φξγαλν(Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ). 

13. Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: (180) εκέξεο. 

14. Γιώζζα ζύληαμεο πξνζθνξώλ: Διιεληθή. 

15. Υξεκαηνδόηεζε:  

Η παξνχζα ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί  απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ ,ησλ 

Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη    επηρνξεγήζεηο ησλ Κ.Α.Π γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα ελαξκφληζεο νηθνγελεηαθήο & επαγγεικαηηθήο 

δσήο ελψ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη ηνπ Γήκνπ Καζζάλδξαο ζηνπο θσδηθνχο  Οηθνλνκηθνχ έηνπο 2017-

2018-2019 κε αλάινγεο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. Η δηάξθεηα ζχκβαζεο 

ζα είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο γηα ηξηάληα (30) κήλεο θαη έσο εμαληιήζεσο ησλ 

απνζεκάησλ. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τοσς Κ.Α τοσ Δήμοσ για τα έτη 2017-2018 & 2019 µε τοσς ΚΑ 

10-6643.001, 15-6643, 20-6641.001,20-6644.001,25-6641.001, 25-6642.001, 25-

6644.001,  30-6641.001, 30-6644.001, 35-6644.001  και 70-6641.001. 

Δπίζεο γηα ηελ πξνµήζεηα πνπ αθνξά ην πεηξέιαην ζέξµαλζεο γηα ηηο ρνιηθέο 

Μνλάδεο ηεο Α΄βάζµηαο θαη Β΄βάζµηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ∆ήµνπ µαο ζα 

βαξχλνληαη νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο απφ ηα θνλδχιηα ησλ Λεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ, γηα ην Ν.Π ΑΟΓΚ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηνπ ΑΟΓΚ  γηα ηα 

αληίζηνηρα έηε ηνλ ΚΑΔ : 15-6644, ελψ γηα ην Ννκηθφ Πξφζσπν ΚΔΓΗΚ ζα 

βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζµφ  ηνπ γηα ηα αληίζηνηρα έηε ζηνλ Κ.Α 6641.00, 

6643.00 θαη 6644.00. 

 
Εξαιπούνται: Oι Σσολικέρ Επιηποπέρ  δεν ςποσπεούνηαι ζε ζύνηαξη Πποϋπολογιζμού  
ζύμθυνα με ηην παπ.1 ηος άπθπος 3 ηηρ ςπ΄απιθμ.8440/24.2.2011 απόθαζηρ 
ΥΠΕΣΑΗΔ, άπα και έκδοζη ππόηαζηρ ανάλητηρ ςποσπέυζηρ για ηη ζςγκεκπιμένη 
ππομήθεια ειδών. 
 

Πξνυπνινγηζκνχ 2017-2018-2019 ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, 

ππ΄αξηζ.188/25.04.2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  ηνπ Γήκνπ γηα ηε 

δηάζεζε ηεο πίζησζεο(ΑΓΑ:ΧΦΝΘΧΔΘ-ΟΦ4), ηεο ππ΄αξηζ.16/14.03.2017  

απφθαζεο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε δηάζεζε ηεο 

πίζησζεο(ΑΓΑ:6ΘΒΦΟΚΒ9-Θ04), ηεο ππ΄αξηζ.16/14.03.2017  απφθαζεο ηεο 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε δηάζεζε ηεο 

πίζησζεο(ΑΓΑ:ΧΓΘΓΟΚΒ9-ΓΧΦ), ηεο ππ΄αξηζ.100/22.03.2017  απφθαζεο ηεο 

Κνηλσθειήο Δπηρείξεζεο γηα ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο(ΑΓΑ:677ΜΟΛ4-3ΦΝ), 
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   Εγγύηση σςμμετοσήρ. Για ηην έγκςπη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία ζύνατηρ ηηρ 
παπούζαρ ζύμβαζηρ, καηαηίθεηαι από ηοςρ ζςμμεηέσονηερ οικονομικούρ 
θοπείρ(πποζθέπονηερ)εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ, ύτοςρ 2% επί ηος ενδεικηικού 
πποϋπολογιζμού ζςνολικού ποζού 14.291,44 € εθόζον επιθςμεί να ζςμμεηέσει για 
όλοςρ ηοςρ θοπείρ, ενώ 2% για κάθε ημήμα,κάθε θοπέα εκηόρ Φ.Π.Α. Ο αλάδνρνο, 

κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη θαηφπηλ πξφζθιεζεο, 

ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη  γηα λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε κε ηνλ θάζε θνξέα 

μερσξηζηά, ελώ  μερσξηζηή ζα είλαη θαη ε εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο 

πνζνζηνύ 5% ε νπνία ζα θαηαηίζεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζηνλ 

θάζε θνξέα. 
 

16. Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο:  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, ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Σίηιν 3 

ηνπ Ν.4412/2016 έλδηθσλ βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

(άξζξν 360 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

Η άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ 

έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηνπ Σίηινπ 3 ηνπ Ν.4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ 

ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. (άξζξν 360 παξ.2  ηνπ Ν.4412/2016)   

 

Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ησλ εθηειεζηψλ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ εθηφο απφ ηελ πξναλαθεξφκελε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 

(άξζξν 360 παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ 

άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή 

ηειενκνηνηππία ή 

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα, αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, 

άιισο, 

(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο 

πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά 

γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη 

κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΗΜΓΗ. 

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. (άξζξν 361 ηνπ Ν.4412/2016) 
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Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν 

απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ 0,50 ηνηο εθαηφ (0,50%) ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο (ρσξίο Φ.Π.Α.) ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν χςνο ηνπ παξαβφινπ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ 

εμαθνζίσλ (600) επξψ νχηε αλψηεξν ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ. Αλ ηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δελ πξνθχπηεη ε πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο, γηα ην 

παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, θαηαηίζεηαη παξάβνιν 

χςνπο εμαθνζίσλ (600) επξψ. (άξζξν 363 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο 

θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε 

απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά απφ άζθεζε πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368. Καηά 

ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 

366. (άξζξν 364) 

 

Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο 

θαη ηνπ ΠΓ 39/2017. 

17. Γεκνζηεύζεηο: Η παξνχζα απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 

01/12/2017 ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν ζπλνιηθφ 

θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ (www.promitheus.gov.gr). 

Πξνθήξπμε απηήο (πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο)ζην ΚΗΜΓΗ & ΔΗΓΗ, αλαξηάηαη 

ζην πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» θαη ζην site ηνπ Γήκνπ (www.kassandra.gr), 

ηνηρνθνιιείηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη δεκνζηεχεηαη, ζε δχν 

νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο θαη δχν ηνπηθέο (κία εκεξήζηα κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα), 

ηνπηθή ή ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ(ηξνπνπνίεζε άξζξσλ 377 θαη 379 ηνπ λ.4412/2016 

,ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ κε ην άξζξν 18 ηνπ λφκνπ 4469/2017(Α62).  

 

       Ο Γήκαξρνο Καζζάλδξαο  

 

 

                                                               

                                                                          ΚΤΡΙΣΗ ΒΑΙΛΔΙΟ 
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