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 Αμαθξοικά με ηξμ Δημόζιο Αμοικηό Ηλεκηρομικό Διαγωμιζμό, με αμηικείμεμξ 

ηημ ποξμήθεια με ηίηλξ: «Προμήθεια κασζίμωμ & λιπαμηικώμ έηοσς 2020 – 2021» 

ποξϋπξλξγιζμξύ 209.192,41 €, ξ ξπξίξπ είμαι ζε ενέλινη, ζαπ γμτζηξπξιξύμε ηα 

παοακάητ: 

1. ηημ παρ. 2.1.5 «Εγγσήζεις» ηηπ διακήορνηπ εκ παοαδοξμήπ δεμ έςξρμ ληθθεί 

ρπόση ξι ηοξπξπξιήζειπ πξρ έςξρμ επέλθει ζηξ άοθοξ 72 ηξρ Ν. 4412/2016 με ηιπ 

διαηάνειπ ηηπ παο. 1 ηξρ άοθοξρ 120 Ν. 4512/2018 (ΦΓΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώπ 

και ηηπ παο. 1 ηξρ άοθοξρ 15 παο. 1 ηξρ Ν. 4541/2018  (ΦΓΚ Α΄ 93/31.5.2018) 

2. ηις παρ. 2.2.1 & 2.2.5 ηηπ διακήορνηπ εκ παοαδοξμήπ δεμ έςει ληθθεί ρπόση 

ηξ αο. ποτη. 6601/13-12-2019 έγγοαθξ ηηπ Γ.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΡΦΦΝΟΞΣΒ-ΛΟΥ)  

και ειδικά ηα αμαγοαθόμεμα ζηημ παο. Α πεοί απξθργήπ αμαγοαθήπ γετγοαθικώμ 

πεοιξοιζμώμ, τπ όοτμ ζρμμεηξςήπ ή τπ κοιηηοίτμ αμάθεζηπ, ζηιπ διαδικαζίεπ 

ζύμασηπ δημξζίτμ ζρμβάζετμ ποξμηθειώμ ργοώμ καρζίμτμ/λιπαμηικώμ, ζύμθτμα 

με ηα ξπξία «…δύκαηαη κα πνμβιέπεηαη, ωξ εηδηθόξ όνμξ εθηέιεζεξ ηεξ ζύμβαζεξ, 

όηη μ πνμμεζεοηήξ οπμπνεμύηαη κα παναδώζεη ηα θαύζημα ζημοξ απμζεθεοηηθμύξ 

πώνμοξ – δελαμεκέξ θαοζίμωκ ημο Δήμμο ή ζηα μπήμαηα ημο Δήμμο (γηα όζμοξ 

Δήμμοξ δεκ δηαζέημοκ απμζεθεοηηθμύξ πώνμοξ – δελαμεκέξ θαοζίμωκ) ζε 

πναηήνημ δηθό ημο ή ζοκενγαδόμεκμ, εκηόξ ηωκ μνίωκ ημο Δήμμο..» ηξ ξπξίξ και 

ποέπει μα ληθθεί ρπόση ζε αμηιδιαζηξλή και ζρμπληοτμαηικά με ηξ άοθοξ 3 ηηπ 

Γιδικήπ ργγοαθήπ Τπξςοεώζετμ, ζηξ ξπξίξ αμαγοάθεηαι «..θαηάιιεια 
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αδεημδμηεμέκε εγθαηάζηαζε πναηενίμο ογνώκ θαοζίμωκ ε μπμία είηε απμηειεί ηεκ 

έδνα ημο πνμμεζεοηή είηε ζοκενγάδεηαη με ημκ πνμμεζεοηή γηα ημοξ ζθμπμύξ ηεξ 

ζύμβαζεξ». 

3. ηις παρ. 3.3 & 3.4 ηηπ διακήορνηπ εκ παοαδοξμήπ δεμ έςει ληθθεί ρπόση ξι 

ηοξπξπξιήζειπ πξρ έςξρμ επέλθει ζηιπ διαηάνειπ ηξρ Ν. 4412/2016 και 

ζργκεκοιμέμα :  
 άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

 άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

 άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

 άρκρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019. 

 άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 

 Η διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  

 άρκρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 

 άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 

 

4. ηο ηεύτος ηωμ ηετμικώμ προδιαγραθώμ ηης Δ.Π.Ε 09/2020 Μελέηης γίμεηαι 

παοαπξμπή ζε διαηάνειπ πξρ δεμ είμαι ζε ιζςύ, όπτπ Κ.Τ.Α. 510/2004/07 (ΦΓΚ 

872/Β/04-06-2007) η ξπξία έςει καηαογηθεί με ηημ αο. 147/15/16 (ΦΓΚ 

293/Β/12-02-2016) όμξια, ηημ Κ.Τ.Α. 291/2003/04 (ΦΓΚ 332/Β/2004), η ξπξία 

έςει καηαογηθεί με ηημ Κ.Τ.Α. 316/2010/12 (ΦΓΚ 501/Β/29-02-2012). 

 

       Ο Αμηιδήμαοςξπ  

  Οικξμξμικώμ Τπηοεζιώμ 

 

   Γμμαμξρήλ Αμρθαμηάκηπ 
 

Κοιμοποίηζη:  

 

- Διεύθρμζη Πεοιβάλλξμηξπ (κα. ξθία Τθαμηή). 
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