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ΗΔΛΑ : Ποξκήοσνη διεμέογειαπ αμξικςξύ μειξδξςικξύ διαγχμιρμξύ για ςημ ποξμήθεια σγοώμ 

κασρίμχμ  κίμηρηπ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Πσοξρβερςικώμ Τπηοεριώμ, υχοικήπ αομξδιόςηςαπ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ (Α.Δ.Λ.-Η.) για ςξ έςξπ 2014 (Διακήοσνη αο. 

4/2014). 

 

 

Ο ΓΔΜΘΙΟ ΓΡΑΛΛΑΣΔΑ  

ΑΠΟΙΔΜΣΡΩΛΔΜΖ ΔΘΟΘΙΖΖ ΛΑΙΔΔΟΜΘΑ - ΗΡΑΙΖ 

 

Έυξμςαπ σπϊφη: 

Α) Σιπ διαςάνειπ: 

1. Ιαμξμιρμόπ (ΔΔ) αο. 1336/2013 ςηπ Δπιςοξπήπ ςηπ 13ηπ Δεκεμβοίξσ 2013 για ςημ ςοξπξπξίηρη 

ςχμ ξδηγιόμ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ και 

2009/81/ΔΚ ϊρξμ ατξοά ςα καςόςαςα ϊοια εταομξγήπ ςξσπ καςά ςιπ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ 

ρσμβάρεχμ 

2. Μ. 4013/2011 (ΥΔΙ Α΄204/2011) παο. 3 ςξσ άοθοξσ 4 «ϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ 

Δημξρίχμ σμβάρεχμ και Κεμςοικξϋ Ηλεκςοξμικξϋ Μηςοόξσ Δημξρίχμ σμβάρεχμ – 

Αμςικαςάρςαρη ςξσ έκςξσ κεταλαίξσ ςξσ Ν.3588/2007 (πςχυεσςικϊπ κόδικαπ) – Ποξπςχυεσςική 

διαδικαρία ενσγίαμρηπ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει µε ςημ παο.5 ςξσ 

άοθοξσ 61 ςξσ Ν.4146/13 (ΥΔΚ Α΄90/2013) αματξοικά µε ςημ επιβξλή και απϊδξρη κοάςηρηπ 

0,10% σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ 

3. Μ. 3886/10 (ΥΔΙ 173 Α/30-9-2010) «Δικαρςική ποξρςαρία καςά ςη ρϋμαφη δημϊριχμ 

ρσμβάρεχμ - Δμαομϊμιρη ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ με ςημ Οδηγία 89/665/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλίξσ 

ςηπ 21ηπ Ιξσμίξσ 1989 (L 395) και ςημ Οδηγία 92/13/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 25ηπ Υεβοξσαοίξσ 

1992 (L 76), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκαμ με ςημ Οδηγία 2007/66/ΔΚ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ 

και ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 11ηπ Δεκεμβοίξσ 2007 (L 335) 

4. Μ. 3871/2010 (ΥΔΙ Α’ 141/2010) «Δημξριξμξμική Διαυείοιρη και Δσθϋμη» 

5. Μ. 3861/2010 (ΥΔΙ Α’ 112/2010) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ µε ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη 

μϊµχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ 

διαδίκςσξ «Ποϊγοαµµα Διαϋγεια» και άλλεπ διαςάνειπ» 

6. Μ. 3852/2010 (ΥΔΙ Α' 87/2010) «Νέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ - Ποϊγοαμμα Καλλικοάςηπ» 

7. Μ. 3548/2007 (ΥΔΙ Α’ 68/2007) «Καςαυόοηρη δημξριεϋρεχμ ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ ρςξ 

μξμαουιακϊ και ςξπικϊ Σϋπξ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει με ςξ Ν. 

3801/2009 (ΥΔΚ A’ 163/2009) «Ρσθμίρειπ θεμάςχμ ποξρχπικξϋ με ρϋμβαρη εογαρίαπ ιδιχςικξϋ 

δικαίξσ αξοίρςξσ υοϊμξσ και άλλεπ διαςάνειπ ξογάμχρηπ και λειςξσογίαπ ςηπ Δημϊριαπ 

Διξίκηρηπ Σοξπξπξιήρειπ επεμδσςικόμ μϊμχμ και άλλεπ διαςάνειπ» 

                                    
 

                                   

         
      

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΟΙΡΑΣΘΑ 
ΑΠΟΙΔΜΣΡΩΛΔΜΖ ΔΘΟΘΙΖΖ ΛΑΙΔΔΟΜΘΑ-ΗΡΑΙΖ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΤΗΤΜΖ ΔΩΣΔΡΘΙΖ ΚΔΘΣΟΤΡΓΘΑ 
ΔΘΔΤΗΤΜΖ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΟΤ 

ΤΜΗΜΑ ΔΘΟΘΙΖΣΘΙΟΤ-ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΟΤ Μ.ΙΑΒΑΚΑ 
Σαυ. Δ/μρη  
Σαυ. Κόδικαπ  
Πληοξτξοίεπ 
Σηλέτχμξ 
Ηλ. Δ/μρη  
Σηλ/ςσπία 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Δθμικήπ Αμςίρςαρηπ 20 
65110,Καβάλα 
Φ.Φαςζηπαϋλξσ 
2513503226 
chatzip@damt.gov.gr 
2510221365 

 

             ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
 

 
 

 
              Καβάλα,  21 Μαοςίξσ  2014 
 
              Αο. Ποχς.: 4412 
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8. Μ. 3310/2005 (ΥΔΙ Α’ 30/2005) «Μέςοα για ςη διαρτάλιρη ςηπ διατάνειαπ και ςημ απξςοξπή 

καςαρςοαςηγήσεχμ καςά ςη διαδικαρία ρϋναφηπ δημξρίωμ ρσμβάρεχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε 

και ιρυϋει με ςξ Ν. 3414/2005 (ΥΔΚ A’ 279/2005) «Σοξπξπξίηρη ςξσ Ν.3310/2005 “Μέςοα για ςη 

διαρτάλιρη ςηπ διατάμειαπ και ςημ απξςοξπή καςαρςοαςηγήρεχμ καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ 

δημξρίχμ ρσμβάρεχμ”» 

9. Μ. 3054/2002 (ΥΔΙ Α’ 230/2002) «Οογάμχρη ςηπ αγξοάπ πεςοελαιξειδόμ και άλλεπ 

διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει με ςξ Ν. 3335/2005 (ΥΔΚ Α’ 95/2005) «Έλεγυξπ ςηπ 

διακίμηρηπ και απξθήκεσρηπ πεςοελαιξειδόμ ποξψϊμςχμ - Ρϋθμιρη θεμάςχμ Τπξσογείξσ 

Αμάπςσνηπ» 

10. Μ. 2859/2000 (ΥΔΙ Α’ 248/2000) «Κϋοχρη Κόδικα Υ.Π.Α.», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

με ςξ Ν. 3842/2010 (ΥΔΚ Α’ 58/2010) «Απξκαςάρςαρη τξοξλξγικήπ δικαιξρϋμηπ, αμςιμεςόπιρη 

ςηπ τξοξδιατσγήπ και άλλεπ διαςάνειπ» 

11. Μ.2741/99 (ΥΔΙ Α’ 199/1999)  άοθοξ 8 «Δμιαίξπ  Υξοέαπ  Δλέγυξσ  Σοξτίμχμ, άλλεπ 

οσθμίρειπ  θεμάςχμ αομξδιϊςηςαπ ςξσ Τπξσογείξσ Αμάπςσνηπ» 

12. Μ. 2286/1995 (ΥΔΙ Α' 19/1995) «Ποξμήθειεπ ςξσ δημϊριξσ ςξμέα και οσθμίρειπ ρσματόμ 

θεμάςχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

13. Μ. 2362/1995 (ΥΔΙ Α' 247/1995) «Δημξρίξσ Λξγιρςικξϋ, ελέγυξσ ςχμ δαπαμόμ ςξσ Κοάςξσπ 

και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

14. Π.Δ. 142/2010 (ΥΔΙ Α' 235/2010) «Οογαμιρμϊπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – 

Θοάκηπ» 

15. Π.Δ. 118/2007 (ΥΔΙ Α’ 150/2007) «Καμξμιρμϊπ Ποξμηθειόμ Δημξρίξσ»  

16. Π.Δ. 60/2007 (ΥΔΙ Α’ 64/2007) Ποξραομξγή ςηπ Δλλημικήπ Νξμξθερίαπ ρςιπ διαςάνειπ ςηπ 

Οδηγίαπ 2004/18/ΔΚ «πεοί ρσμςξμιρμξϋ ςχμ διαδικαριόμ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ 

έογχμ, ποξμηθειόμ και σπηοεριόμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ Οδηγία 2005/51/ΔΚ ςηπ 

Δπιςοξπήπ και ςημ Οδηγία 2005/75/ΔΚ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 

16ηπ Νξεμβοίξσ 2005  

17. Π.Δ. 166/2003 (ΥΔΙ Α’ 138/2003) Ποξραομξγή ςηπ Δλλημικήπ Νξμξθερίαπ ρςιπ διαςάνειπ ςηπ 

Οδηγίαπ 2000/35/ΔΚ για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικέπ 

ρσμαλλαγέπ. 

 

Β) Σιπ απξτάρειπ: 

1. Π.Τ.. 26/6-8-2012 (ΥΔΙ Α’ 155/2012) «Απξδξυή παοαιςήρεχμ Γεμικόμ Γοαμμαςέχμ ςχμ 
Απξκεμςοχμέμχμ Διξικήρεχμ ςξσ Κοάςξσπ, απαλλαγή απϊ ςα καθήκξμςα ςξσπ και 
διξοιρμϊπ μέχμ Γεμικόμ Γοαμμαςέχμ ρςιπ Απξκεμςοχμέμεπ Διξικήρειπ ςξσ Κοάςξσπ»  

2. Τ.Α. 9814/17-5-2013 (ΥΔΙ Β’ 1222/2013) πεοί «Καθξοιρμξϋ ημεοήριχμ και εβδξμαδιαίχμ 

μξμαουιακόμ και ςξπικόμ ετημεοίδχμ πξσ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα καςαυόοηρηπ δημξριεϋρεχμ 

ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

3. Τ.Α. Π1/3306 (ΥΔΙ 1789 Β/12-11-2010) πεοί «Δναίοερηπ ποξμηθειόμ απϊ ςημ έμςανη ςξσπ ρςξ 

Δμιαίξ Ποϊγοαµµα Ποξμηθειόμ (Δ.Π.Π.)» 

4. Aο. 53844/10-7-2013 (ΥΔΙ Β’ 2017/2013) Γεμικξύ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ πεοί «Παοξυήπ ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατήπ ποάνεχμ και εγγοάτχμ «Με 

εμςξλή Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ» ρςξμ Ποξψρςάμεμξ 

ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Δρχςεοικήπ Λειςξσογίαπ και ρςξσπ Ποξψρςαμέμξσπ ςχμ ξογαμικόμ 

μξμάδχμ ασςήπ» 

5. Αο. 7159/11-2-2014 Αμάληφηπ σπξυοέχρηπ ςξσ Τπξσογείξσ Δημόριαπ Σάνηπ & Ποξρςαρίαπ 

ςξσ Πξλίςη, πεοί «Έγκοιρηπ δέρμεσρηπ πίρςχρηπ ρε βάοξπ ςηπ πίρςχρηπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ 

ενϊδχμ ςξσ Τπξσογείξσ  Δημϊριαπ Σάνηπ & Ποξρςαρίαπ ςξσ Πξλίςη ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2014, 

Υξοέα 43, Διδικξϋ Υξοέα 120 και ΚΑΔ 1511 και με αοιθμϊ καςαυόοηρηπ ςηπ απϊταρηπ ρςξ 

Βιβλίξ Δγκοίρεχμ και εμςξλόμ Πληοχμήπ ςηπ Τπηοερίαπ Δημξριξμξμικξϋ Δλέγυξσ  ρςξ 

Τπξσογείξ Ποξρςαρίαπ ςξσ Πξλίςη :19098 - Διδικξϋ Υξοέα  120 και ΚΑΔ 1511 (Α.Δ.Α.:ΒΙΔ7Ι-
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8Ο0).  

 

Γ) Σημ αο. 117/2009 γμχμξδόςηρη ςξσ Μξμικξύ σμβξσλίξσ ςξσ Ιοάςξσπ, η ξπξία έςσυε 

απξδξυήπ απϊ ςξμ αομϊδιξ Ττσπξσογϊ Αμάπςσνηπ και ρϋμτχμα με ςημ ξπξία η ασςεπάγγελςη 

αμαζήςηρη δικαιξλξγηςικόμ, δεμ εταομϊζεςαι ρε διαγχμιρςικέπ διαδικαρίεπ.   

 

Δ) Σημ αο. Π1/241/24-1-2014 Απϊταρη ςξσ Ττσπξσογξϋ Αμάπςσνηπ και Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ . 

(ΥΔΙ Β’ 156/2014) πεοί αμαβξλήπ  ιρυϋξπ απϊταρηπ για κεμςοικϊ διαγχμιρμϊ ποξμήθειαπ  

πεςοελαιξειδόμ  απϊ 1/1/2015. 

 

Π Ρ Ο Ι Ζ Ρ Τ   Ο Τ Λ Δ 

     Δημόριξ Αμξικςό μειξδξςικό διαγχμιρμό με ρτοαγιρμέμεπ ποξρτξοέπ, για ςημ επιλξγή 

αμαδϊυξσ / αμαδϊυχμ για ςημ ποξμήθεια σγοόμ κασρίμχμ (πεςοέλαιξ κίμηρηπ DIESEL κχδικϊπ - 

CPV 09134100-8, αμϊλσβδη βεμζίμη - κχδικϊπ CPV 09132100-4 ), για ςιπ αμάγκεπ ςχμ  

Πσοξρβερςικώμ Τπηοεριώμ  Μ. Ιαβάλαπ ,υχοικήπ αομξδιόςηςαπ  ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ (Α.Δ.Λ.-Η.), ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ εβδξμήμςα πέμςε  

υιλιάδχμ επςακξρίχμ δϋξ εσ οό και πεμήμςα  λεπςόμ (75.702,50€) πλέξμ Υ.Π.Α. για ςξ έςξπ 2014, 

χπ ενήπ:   

ΔΙΔΟ ΚΑΔ Π/Τ ΦΩΡΙ Υ.Π.Α. Π/Τ ΜΔ Υ.Π.Α. 

Βεμζίμη Αμϊλσβδη CPV 09132100-4 1511 12.046,75€ 14.817,50€ 

Πεςοέλαιξ Κίμηρηπ CPV 09134100-8 1511 49.500€ 60.885,00€ 

     

ΤΝΟΛΟ  61546,75€ 75.702,50€ 

 

Ιοιςήοιξ καςακύοχρηπ θα είμαι η υαμηλόςεοη ποξρτξοά αμά είδξπ κασρίμξσ (αμά cpv), δηλ. 

ςξ μεγαλύςεοξ  πξρξρςό (%) παοευόμεμηπ έκπςχρηπ ρςη μόμιμα διαμξοτξύμεμη, ςημ ημέοα 

παοάδξρηπ, μέρη ςιμή λιαμικήπ πώληρηπ ςχμ κασρίμχμ, ρςημ Πεοιτεοειακή Δμόςηςα Μ. 

Ιαβάλαπ, όπχπ ασςή θα ποξκύπςει από ςξ εκάρςξςε εκδιδόμεμξ δελςίξ πιρςξπξίηρηπ ςιμώμ ςξσ 

αομξδίξσ Σμήμαςξπ Δμπξοίξσ και Σξσοιρμξύ ςηπ Πεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ & 

Ηοάκηπ. 

Οι διαγχμιζόμεμξι έυξσμ ςη δσμαςόςηςα μα σπξβάλξσμ ποξρτξοέπ (βάρει ςξσ άοθοξσ 2 ςξσ 

Π.Δ. 118/2007) για μία ρύμξλξ ςχμ ειδώμ κασρίμχμ, ή αμά είδξπ / cpv (π.υ. μόμξ για αμόλσβδη 

βεμζίμη). 

 

2) ΣΟΠΟ – ΦΡΟΜΟ ΔΘΔΜΔΡΓΔΘΑ ΔΘΑΓΩΜΘΛΟΤ 

ΣΟΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΗΜΔΡΑ ΩΡΑ 

Σμήμα Διξικηςικξϋ-Οικξμξμικξϋ Ν.Καβάλαπ 

Δθμικήπ Αμςίρςαρηπ 20,Γοατείξ 226 ,2ξπ ϊοξτξπ  
28-04-2014 Δεσςέοα  09.00 

 

3) Αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ απξςελεί η αμάδεινη ποξμηθεσςόμ πξσ θ' αμαλάβξσμ για 

ςξ έςξπ 2014 μα ποξμηθεϋρξσμ με σγοά καϋριμα κίμηρηπ (αμϊλσβδη βεμζίμη και πεςοέλαιξ 

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡ1Υ-ΞΡΣ



4 
 

κίμηρηπ) ςιπ Πσοξρβερςκέπ Τπηοερίεπ  Ν. Καβάλαπ (Π.Τ Φοσρ/ληπ ,Π.Τ Καβάλαπ –Λιμέμα Καβάλαπ 

,Π.Τ Δλεσθ/ληπ ). 

4) Σξ υοξμικό διάρςημα ποξμήθειαπ ςχμ κασρίμχμ ατξοά ρςξ διάρςημα απϊ ςημ ημεοξμημία 
σπξγοατήπ ςηπ ϋμβαρηπ με ςξμ Αμάδξυξ μέυοι 31.12.2014.  

 

5) Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ έυξσμ ϊλα ςα τσρικά και μξμικά ποϊρχπα, ημεδαπά ή 
αλλξδαπά, ξι ρσμεςαιοιρμξί και ξι εμόρειπ ποξμηθεσςόμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά και 
δοαρςηοιξπξιξϋμςαι μϊμιμα ρε ςξμείπ ρυεςικξϋπ με ςξ αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ.  

6) Οι ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξμ ποξρτέοξμςα, για εκαςόμ είκξρι (120) ημέοεπ 

ποξρμεςοξϋμεμεπ απϊ ςημ επξμέμη ημέοα ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ.  

Ποξρτξοά πξσ ξοίζει υοόμξ ιρυύξπ μικοόςεοξ ςξσ παοαπάμχ αματεοξμέμξσ, ΑΠΟΡΡΘΠΣΔΣΑΘ 

Ω ΑΠΑΡΑΔΔΙΣΖ. Η εμ λϊγχ ποξρτξοά δερμεϋει ςξμ Αμάδξυξ πξσ θα ποξκϋφει καθ’ ϊλη ςη 

διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ και ςηπ εμδευϊμεμηπ παοάςαρήπ ςηπ. 

 

 

Πεοίληφη ςηπ διακήοσνηπ θα δημξριεσθεί ρςιπ  28-3-2014: (α) ρςξ Σεϋυξπ Διακηοϋνεχμ Δημξρίχμ 

σμβάρεχμ ςηπ Δτημεοίδαπ ςηπ Κσβεομήρεχπ, ϊπχπ ποξβλέπει η κείμεμη μξμξθερία, (β) ρςιπ 

ημεοήριεπ ξικξμξμικέπ ετημεοίδεπ παμελλήμιαπ κσκλξτξοίαπ «ΗΜΔΡΗΙΑ» και «ΚΔΡΔΟ», καθόπ 

και (γ) ρςημ ημεοήρια μξμαουιακή ετημεοίδα: «ΚΑΒΑΛΑ»  

Η πεοίληφη θα κξιμξπξιηθεί, επίρηπ, ρςξ  Δπιμεληςήοιξ Καβάλαπ για εμημέοχρη ςχμ μελόμ ςξσ. 

Σέλξπ, η πεοίληφη και η διακήοσνη θα κξιμξπξιηθξϋμ ρςημ Ομξρπξμδία Βεμζιμξπχλόμ Δλλάδξπ 

για εμημέοχρη ςχμ μελόμ ςξσπ. 

 

 

Η διακήοσνη θα είμαι διαθέριμη και ρςξ διαδίκςσξ ρςη διεϋθσμρη www.damt.gov.gr (Δμϊςηςα 

Αμακξιμόρειπ -> Διαγχμιρμξί), καθόπ και ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ «ΔΙΑΤΓΔΙΑ» : 

http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/ , κάμξμςαπ αμαζήςηρη με βάρη ςξμ ΑΔΑ. 

 

 

 

8) Όρξι επιθσμξϋμ μα λάβξσμ μέοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ ποέπει μα καςαθέρξσμ έγγοατεπ ποξρτξοέπ, 

είςε ασςξποξρόπχπ, είςε δια ςξσ μξµίµξσ εκποξρόπξσ ςχμ διαγχμιζϊµεμχμ ή µε μϊµιµα 

ενξσριξδξςηµέμξ ποϊρχπξ, ξι ξπξίεπ ποχςξκξλλξϋμςαι ρςξ Ποχςϊκξλλξ ςξσ Σμήμαςξπ 

Γοαμμαςειακήπ Τπξρςήοινηπ & Παοξυήπ Πληοξτξοιόμ Ν.Καβάλαπ , Δθμικήπ Αμςίρςαρηπ 

20,65110,ΚΑΒΑΛΑ, Γοατείξ 242 (2Οπ ϊοξτξπ ) ςξ αογόςεοξ μέυοι και ςημ ημέοα διεμέογειαπ ςξσ 

διαγχμιρμξύ, δηλαδή.28-04-2014 και ώοα 8.00π.μ ,ποξρτξοά πξσ καςαςίθεςαι μεςά ςημ ώοα 

ασςή είμαι εκποόθερμη και επιρςοέτεςαι. 

9) Οι ποξρτξοέπ μπξοεί μα απξρςέλλξμςαι ρςημ Τπηοερία μαπ (ρςξ Σμήμα Διξικηςικξϋ –

Οικξμξμικξϋ Ν. Καβάλαπ, Δθμικήπ Αμςίρςαρηπ 20, Σ.Κ. 65110, Καβάλαπ) με ξπξιξδήπξςε ςοόπξ και 

μα παοαλαμβάμξμςαι με απϊδεινη, με ςημ απαοαίςηςη, ϊμχπ, ποξωπϊθερη ϊςι ασςέπ θα 

πεοιέουξμςαι, μέυοι και ςημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξύ, δηλαδή 28-04-2014    

Ζ έγκαιοη σπξβξλή ςχμ ποξρτξοώμ θα απξδεικμύεςαι μόμξ από ςξμ αοιθμό ποχςξκόλλξσ ςξσ 

σπξβληθέμςξπ τακέλξσ. Ζ ημεοξμημία ρτοαγίδαπ ςξσ ςαυσδοξμείξσ δε λαμβάμεςαι σπόφη. 

 

Καςά ςα λξιπά, ξ διαγχμιρμϊπ θα γίμει ρϋμτχμα με:  
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Σξσπ ϊοξσπ πξσ επιρσμάπςξμςαι και απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ παοξϋραπ ρςα: 

 ΜΔΡΟ A’ : Αμςικείμεμξ ςξσ Διαγχμιρμξϋ. 

 ΜΔΡΟ Β’ : Γεμικέπ Ποξωπξθέρειπ σμμεςξυήπ. 

 ΜΔΡΟ Γ’ : Τπξδείγμαςα: Δημϊριαπ ϋμβαρηπ Ποξμήθειαπ Αγαθόμ, Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ 
σμμεςξυήπ, Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ Καλήπ Δκςέλερηπ και Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ 

                                                                                                           
Λε εμςξλή Γ.Γ.  

                                                                                 Ο Ποξψρςάμεμξπ Γεμικήπ  Διεύθσμρηπ 
                                                                                Δρχςεοικήπ Κειςξσογίαπ 

 
                                                                                                                                                      
                                                                                                        Ζλίαπ Ηεξδχοίδηπ 

σμημμέμα: 

Αμαλσςικϊ Σεϋυξπ Διακήοσνηπ 

 ΜΔΡΟ A’ : Αμςικείμεμξ ςξσ Διαγχμιρμξϋ 

 ΜΔΡΟ Β’ : Γεμικέπ Ποξωπξθέρειπ σμμεςξυήπ 

 ΜΔΡΟ Γ’ : Τπξδείγμαςα: Δημϊριαπ ϋμβαρηπ Ποξμήθειαπ Αγαθόμ, Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ 
σμμεςξυήπ, Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ Καλήπ Δκςέλερηπ και Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ. 

 
Ιξιμξπξίηρη: 

1. ΔΠΘΛΔΚΖΣΖΡΘΟ ΙΑΒΑΚΑ 
 (με ηλεκτρομικό ταχυδρομείο) 

2. ΔΜΩΖ ΒΔΜΕΘΜΟΠΩΚΩΜ ΔΚΚΑΔΟ  
(με ηλεκτρομικό ταχυδρομείο) 

3.  ΤΝΔΔΜΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΔΩΝ ΔΛΛΑΔΟ  
(με ηλεκτρομικό ταχυδρομείο) 

4.  ΩΜΑΣΔΙΟ ΠΡΑΣΗΡΙΟΤΧΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑ  
(με ηλεκτρομικό ταχυδρομείο) 
 

 
 
Δρχςεοική Διαμξμή: 
    ΣΔΟ 
 

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡ1Υ-ΞΡΣ


