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ΘΕΜΑ: «Απάμςηρη ρε εοώςημα ρυεςικό με ςξμ ρσμξπςικό διαγχμιρμό ποξμήθειαπ κασρίμχμ κίμηρηπ για ςιπ 

Πόλειπ Λαγκαδά-Σςασοξύ Π.Ε. Θερ/μίκηπ και Πξλσγύοξσ Π.Ε. Χαλκιδικήπ (διακ. 1/21) 

 

ΧΕΣ: Τξ φητιακό σπξγεγοαμμέμξ εοώςημα από ςξμ εκποόρχπξ ςηπ επιυείοηρηπ: Κξσδοόγλξσ Βαρίλειξ, με 

ΑΦΜ:137413801 και έδοα ρςιπ ΚΑΛΥΒΕΣ Πξλσγύοξσ Τ. Κ. 63100 

 

 

Σε απάμςηρη ςξσ παοαπάμχ εοχςήμαςόπ, αματέοξσμε ςα ενήπ: 

 

Α) Συεςικά με ςημ έμμξια ςηπ τοάρηπ ςχμ παοαγοάτχμ 1.3 και 2.3 ςηπ διακήοσνηπ 1/21 «ςξ αμχςέοχ 

(ποξρτεοόμεμξ πξρξρςό έκπςχρηπ) μπξοεί μα είμαι και αομηςικό, υχοίπ μα σπεοβαίμει ςξ 5%»  

 

Το θετικό ποσοστό έκπτωσης, ςξ ξπξίξ ρημαίμει όςι ρςημ αμαθέςξσρα αουή υοεώμεςαι μειχμέμη 

ςιμή ρε ρυέρη με ςημ μόμιμα διαμξοτξύμεμη ςημ ημέοα ςηπ παοάδξρηπ μέρη ςιμή λιαμικήπ πώληρηπ ςχμ 

κασρίμχμ αμά Πεοιτεοειακή Εμόςηςα / Πόλη-Πξλεξδξμικό ρσγκοόςημα όπχπ ασςή θα ποξκύπςει από ςξ 

εκάρςξςε εκδιδόμεμξ δελςίξ πιρςξπξίηρηπ ςιμώμ ςξσ αομόδιξσ Τμήμαςξπ Εμπξοίξσ και Τξσοιρμξύ ςηπ 

ξικείαπ Πεοιτεοειακήπ Εμόςηςαπ, δεμ έχει αμώτατο όριο πέμτε τοις εκατό (5%) και προσφέρεται κατά τημ 

κρίση του οικομομικού φορέα. 

Αμςίθεςα, το προσφερόμεμο αρμητικό ποσοστό έκπτωσης ςξ ξπξίξ ρημαίμει όςι ρςημ αμαθέςξσρα 

αουή υοεώμεςαι ασνημέμη ςιμή ρε ρυέρη με ςημ μόμιμα καςά ςα ποξαματεοθέμςα διαμξοτξύμεμη και 

επξμέμχπ ρσμεπάγεςαι επιβάοσμρη για ασςήμ, δεμ μπορεί εκ της πρόβλεψης του άρθρου 63 του Ν. 

4257/2014 (Α’ 93) μα είμαι μεγαλύτερο του πέμτε τοις εκατό (5%). 

 

Β) Συεςικά με ςημ δσμαςόςηςα ρσμμεςξυήπ ρςξμ διαγχμιρμό και σπξβξλήπ τακέλξσ ποξρτξοάπ από 

ξικξμξμικό τξοέα πξσ η εγκαςάρςαρή ςξσ είμαι μέρα ρςα όοιξ ςξσ εκάρςξςε Δήμξσ, αλλά εκςόπ ςξσ 

Πξλεξδξμικξύ ρσγκοξςήμαςξπ:  

 

Σύμτχμα με ςημ παοάγοατξ 6.1 ςηπ ρυεςικήπ διακήοσνηπ 1/21 «Οι παραδόσεις τωμ υγρώμ 

καυσίμωμ κίμησης θα γίμομται τμηματικά στα υπηρεσιακά οχήματα, απευθείας από τις βεμζιμαμτλίες στα 

κατά τόπους πρατήρια τωμ Πόλεωμ-Πολεοδομικώμ συγκροτημάτωμ όπου εδρεύουμ οι Υπηρεσίες, είτε 

του προμηθευτή, είτε τωμ συμεργατώμ του, (οι οποίοι θα πρέπει μα μας έχουμ υποδειχθεί στημ 

προσφορά), σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και αμάλογα με τις αμάγκες αυτώμ»   

Ο παοαπάμχ όοξπ έυει ςεθεί ποξπ διαρτάλιρη ςχμ ρσμτεοόμςχμ ςηπ σπηοερίαπ και λαμβάμξμςαπ 

σπόφη ςημ αουή ςηπ ξικξμξμικόςηςαπ.  Σςημ διακήοσνη δεμ γίμεςαι λόγξπ για παοάδξρη κασρίμχμ κίμηρηπ 

εμςόπ ςξσ εκάρςξςε Δήμξσ, ξ ξπξίξπ καςά πεοίπςχρη είμαι δσμαςόμ μα καςαλαμβάμει εσούςαςεπ πεοιξυέπ, 

αλλά για Πόλη/Πξλεξδξμικό ρσγκοόςημα.  

Επξμέμχπ, ετόρξμ κάπξιξπ ξικξμξμικόπ τξοέαπ δεμ πληοξί ξ ίδιξπ ςξμ όοξ ξτείλει ποξκειμέμξσ μα 

σπξβάλλει απξδεκςή ποξρτξοά μα σπξδείνει ρσμεογαζόμεμξ ποαςήοιξ σγοώμ κασρίμχμ κίμηρηπ για ςημ 

παοάδξρή ςξσπ, ςξ ξπξίξ μα πληοξί ςξμ όοξ ασςό. 

 

 
AΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
TΜHMA ΠΡOMHΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧ/Η ΤΛΙΚΟΤ & 

ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 
 
 

 
 
Θερραλξμίκη, 5 Αποιλίξσ 2021 
 
 
 
 


