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ΘΕΜΑ:

««Πξνκήζεηα
θνπξηηλψλ,εμνπιηζκνχ γηα
ηνπνζέηεζεο ηνπο θαη κνπζακά δαπέδνπ, γηα ηε λ
θάιπςε α λαγθ ψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ ηεο
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Τπεξεζηψλ Νεάπνιεο πθεψλ».

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Nν 3067/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ- ΤΚΕΩΝ
'Έρνληαο ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ 19) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ
ζεκάησλ» φπσο ηζρχεη.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06 (Γ.Κ.Κ.) θαη ηνπ άξζ.22 ηνπ Ν. 3536/07.
3. Σηο δηαηάμεηο ηεο 11389/93 (ΦΔΚ 185) Απφθαζεο Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (παξ.4,5 θαη 6 ηνπ
άξζξνπ 23 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ) θαη ηνπ άξζ.157 ηνπ Ν.4281/2014.
4. Σελ 2/2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή
δηεμαγσγήο δηαγσληζκψλ-αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ πξνκεζεηψλ έηνπο 2015.
5. Σελ 398/2015 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο πξνκήζεηαο
θνπξηηλψλ, εμνπιηζκνχ γηα ηνπνζέηεζεο ηνπο θαη κνπζακά δαπέδνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Τπεξεζηψλ Νεάπνιεο πθεψλ, ηελ έγθξηζε ηνπ ηεχρνπο ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ, ηεο δαπάλεο, δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη ςήθηζε πίζησζεο πνζνχ 11.788,20€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 64.08.99 «Λνηπά πιηθά
άκεζεο αλάισζεο», ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015»

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ
Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ
ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κε αξηζ. πξση.3004/3010-2015 ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο πξνκήζεηαο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
παξνχζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ (Τπ. Απνθ. 11389/93), πξνυπνινγηζκνχ
11.788,20€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, κε ηνπο παξαθάησ φξνπο.
Γηα,ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα δελ απαηηείηαη πξνέγθξηζε ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Άξζξν 1ν
Σόπνο θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο δηαγωληζκνύ
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηεο ΚΔΤΝ (Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 125, Νεάπνιε
Θεζ/λίθεο - πίζσ απφ ην θιεηζηφ γπκλαζηήξην ηνπ ΔΑΚ) πεξηνρή ηξεκπεληψηε, ζην γξαθείν
πξνκεζεηψλ, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, ηελ 13 Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2015, εκέξα
Παξαζθεπή.
Ωξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 09:00. π.κ θαη ψξα ιήμεο ηεο απνδνρήο ησλ
πξνζθνξψλ ε 10:00.π.κ.
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Άξζξν 2ν
Πξνϋπνινγηζκόο Πξνκήζεηαο
Η ελδεηθηηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 11.788,20€
καδί κε ηνλ ΦΠΑ.
Η ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεη απφ ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθ. έηνπο
2015 ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Τπεξεζηψλ Νεάπνιεο-πθεψλ .
Άξζξν 3o
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ επηζπλαπηφκελε
ηερληθή πεξηγξαθή, ε νπνία θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Ο ρξφλνο
παξάδνζεο ησλ εηδψλ, ζα είλαη έσο θαη 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί
θαη ηκεκαηηθά, ζηελ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Τπεξεζηψλ Νεάπνιεο πθεψλ, έηνηκα πξνο ρξήζε.
Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο ζην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή
θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο.
Άξζξν 4o
Δηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, νη ελψζεηο
πξνκεζεπηψλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν.
Άξζξν 5ν
Φάθεινο Πξνζθνξάο
1. Ο θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο θαη ζε απηφλ λα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα θάησζη:
Α. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα
Β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα
Γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο
Γ. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
Δ. Σα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ- απνζηνιέα
ε απηφλ ηνλ θχξην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηέρνληαη:
 O ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηα απαηηνχκελα, απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά,
ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε κε θεθαιαία γξάκκαηα «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑΠΡΩΣΟΣΤΠΑ»
 Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηα αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζηνλ νπνίν ζα
αλαγξάθεηαη ε θξάζε κε θεθαιαία γξάκκαηα «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ- ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ»
 Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ ζα πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ζα έρεη κε
θεθαιαία γξάκκαηα ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ- ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θαη ζα
αλαθέξεη επθξηλψο:
ηνλ πιήξε ηίηιν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα, ηνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο,
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ-απνζηνιέα
 Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ ζα πεξηέρεη ην αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη κε
θεθαιαία γξάκκαηα ζα έρεη ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ- ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ» θαη ζα
αλαγξάθεη επθξηλψο ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
Οη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ θαθέισλ είλαη ππνρξεσηηθέο θαη ε κε ηήξεζή ηνπο
επηθέξεη ηελ πνηλή απνθιεηζκνχ.
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ή ηνπο λνκίκνπο
εθπξνζψπνπο ηνπο.
Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηψλ πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ φινπο ηνπο
θνηλνπξαθηνχληεο θαη αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο, απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
2. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο απηνπξνζψπσο απφ ηνπο
δηαγσληδφκελνπο, δηαθνξεηηθά είλαη απαξάδεθηεο.
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Οη αλψλπκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη ζηε δεκνπξαζία απφ κέινο ηνπ Γ. ή απφ άιιν λφκηκα
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.
Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νη νκφξξπζκεο θαη νη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη
απφ δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.
Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηψλ θαηαηίζεληαη απφ φια ηα θνηλνπξαθηνχληα κέιε απηνπξνζψπσ ο
ή απφ θνηλφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην.
Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξείεο ή
θνηλνπξαμίεο.
Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηέρεη (μερσξηζηά) θαη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, απηφο πνπ εθπξνζσπεί
δηαγσληδφκελε εηαηξεία ή είλαη κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηέηνηαο εηαηξείαο. Γελ κπνξεί λα
ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ππάιιεινο εηαηξείαο, ε νπνία ιακβάλεη κέξνο
ζε απηή, ή εηδηθνί ζχκβνπινη πνπ κηζζνδνηνχληαη ή ακείβνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηελ
εηαηξεία απηή.
3.Οη πξνζθνξέο κπνξεί επίζεο λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, αιιά πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη ζηελ
έδξα ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Τπεξεζηψλ Νεάπνιεο-πθεψλ – κε επζχλε ηνπ
πξνζθέξνληνο- απφ ηελ πξνεγνχκελε (εξγάζηκε εκέξα), ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Κνηλσθειήο
Δπηρείξεζε Τπεξεζηψλ Νεάπνιεο πθεψλ , Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 125 Νεάπνιε Θεζζαινλίθεο ,
Σ.Κ 56 728
Άξζξν 6ν
(Σηκή πξνζθνξάο)
1. Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα εθθξάδεηαη ζε Δπξψ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο
θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζηελ Κνηλσθειήο
Δπηρείξεζε Τπεξεζηψλ Νεάπνιεο πθεψλ .
Η ηηκή ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο θαη ζα δίλεηαη αλά κνλάδα σο εμήο :
1.1 Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο ΦΠΑ.
1.2 Πνζνζηφ ΦΠΑ (επί ηνηο εθαηφ) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο.
1.3 πλνιηθή ηηκή θφζηνπο ρσξίο ην ΦΠΑ
Γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο ΦΠΑ.
Με πνηλή απνθιεηζκνχ θαη γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο θαη ζσζηήο αμηνιφγεζεο φια ηα
παξαπάλσ ζα ζπκπιεξσζνχλ ζε εηδηθφ έληππν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα
δηαθήξπμε.
Πξνζθνξέο πνπ δίλνπλ ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο ή ζέηνπλ φξν
αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Δπίζεο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ εθδίδεηαη
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απφ ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη
κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή κε ηελ νπνία δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ
πξνζθεξφκελε πνζφηεηα.
2.

Άξζξν 7ν
(ηνηρεία – δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο)
Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία αλαγξάθνληαη
παξαθάησ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαηαηίζεληαη καδί κε ηνλ ππφινηπν θάθειν πξνζθνξάο θαη είλαη
ηα εμήο:
1. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ.
2. Τπεύζπλε δήιωζε φηη:
α)
Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ηνπο νπνίνπο θαη
δέρνληαη αλεπηθχιαθηα.
β)
Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ.
γ)
Γελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.
δ)
Γελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε θαη αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σα αληίζηνηρα
πηζηνπνηεηηθά θαζψο θαη απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη αλ έρνπλ ή
φρη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο,
έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

-3-

3.Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
πσο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά
ηακεία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνο φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνύο
θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ
4. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζεο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη
ελήκεξνη σο
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ.
5. Τπεύζπλε δήιωζε φπνπ λα αλαθέξεη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο
ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ.
6. Αληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, αλαβάιιεηαη ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ θαη κεηαηίζεηαη γηα ηελ
επφκελε
εκέξα. Αλ κεζνιαβεί αββαηνθχξηαθν ηφηε κεηαθέξεηαη γηα ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα ηεο
εβδνκάδαο.
Άξζξν 8ν (Εγγύεζε ζπκκεηνρήο)
(παξ. 1 άξζξν 26 ηνπ Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α.)
1.Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζην 2% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο
πξνκήζεηαο ρωξίο ην Φ.Π.Α,

γηα θάζε δηαγσληδφκελν θαη ζα θαηαηίζεηαη ππφ κνξθή

γξακκαηίνπ ηνπ Σ.Π. & Γ. ή ηνπ ΣΜΔΓΔ ή ππφ κνξθή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο
ηξάπεδαο. Η εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ
ρξόλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε.
2.Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα,
αληηθαζίζηαηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ πξνκεζεπηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ
επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο.
3.Οη εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη
απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα:
i) Σελ εκεξνκελία έθδνζεο
ii) Σνλ εθδφηε
iii) Να απεπζχλεηαη ζηελ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Τπεξεζηψλ Νεάπνιεο πθεψλ.
iv) Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο
v) Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε
vi) Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε
εγγχεζε.
vii) Σε ζρεηηθή δηαθήξπμε, θαη ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ
viii) Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεωο θαη ηεο δηδήζεωο.
ix) Όηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Τπεξεζηψλ
Νεάπνιεο πθεψλ.
x) θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή
έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο
απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε.
xi) Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε
πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
xii) Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. (πλνιηθή επηά (7) κελώλ).
xiii) Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο
εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Κνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο Τπεξεζηψλ Νεάπνιεο-πθεψλ.
4) Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα, θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε,
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε.
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Άξζξν 9ν
(Ιζρύο πξνζθνξώλ)
1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα έμε (6) κήλεο απφ ηελ επνκέλε
ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ
πξνζθνξά ηνπο.
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3. Η ηζρχο ηελ πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ
ηελ ιήμε ηεο.

Άξζξν 10ν
(Σξόπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ).
Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα
ζπλεδξίαζε, κέρξη λα ιήμεη ν ρξφλνο πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.
Πάλσ ζε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη ζηελ επηηξνπή αλαγξάθεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηεο
πξνζθνξάο θαζψο θαη – ζε πεξίπησζε ηδηφρεηξεο θαηάζεζεο – ε ηπρφλ άκεζε απφξξηςή ηεο, εάλ δελ
ζπλνδεχεηαη απφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ην απαηηνχκελν παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.
Ο αχμσλ αξηζκφο ηνπ θαθέινπ αλαγξάθεηαη θαη ζην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο.
Μφιηο παξέιζεη ε ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε, ε επηηξνπή θεξχζζεη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ
παξάδνζεο ηεο πξνζθνξψλ, ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ.
Με πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, απαγνξεχεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ λα γίλεη
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δεθηή πξνζθνξά, εθηφο εάλ ε εκπξφζεζκε επίδνζε ησλ πξνζθνξψλ
ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.
Μεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή ειέγρεη, κε ηελ παξνπζία ησλ
δηαγσληδφκελσλ, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαηά ζεηξά επίδνζεο ησλ πξνζθνξψλ.
Σα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε θάθειν αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά, πεξηιεπηηθά κελ, αιιά κε
ηξφπν πνπ λα δείρλεη εάλ είλαη ή φρη ζχκθσλα πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
Ο εζσηεξηθφο θάθεινο ηεο «ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ αλνηθηφ θάθειν, παξακέλεη
ζθξαγηζκέλνο θαη αλαγξάθεηαη πάλσ ζ απηφλ ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ.
Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ νη παξηζηάκελνη ζηελ αίζνπζα
ηνπ δηαγσληζκνχ απνρσξνχλ θαη ε ζπλεδξίαζε γίλεηαη κπζηηθή.
ηε κπζηηθή ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη
απνθαζίδεη πνηνη ζα απνθιεηζζνχλ.
ηε ζπλέρεηα, ε ζπλεδξίαζε μαλαγίλεηαη δεκφζηα θαη ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο αλαθνηλψλεη ηα
νλφκαηα ησλ απνθιεηζζέλησλ θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απνθιείζζεθαλ, ηνπο θαιεί δε λα
παξαιάβνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα καδί κε ηε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ηνπο.
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ φζσλ έγηλαλ δεθηνί ζηε δεκνπξαζία απνζθξαγίδνληαη θαηά ζεηξά θαη νη
πξνζθεξφκελεο ηηκέο αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ επηηξνπή δεκφζηα.
Πξνζθνξέο πνπ δελ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ κεηνδφηε ή δελ είλαη ζχκθσλνη πξνο ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη.
Αλάδνρνο αλαθεξχζζεηαη απηφο πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή.
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ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη πξνζέθεξαλ ηελ ίδηα ηηκή, γίλεηαη θιήξσζε κεηαμχ ηνπο.
Ο αλαθεξπρζείο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλππνγξάςεη ην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο.
Άξζξν 11ν
(Ελζηάζεηο)
Καηά ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, κπνξεί λα ππνβιεζεί έλζηαζε κέρξη θαη ηελ
επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο.
Οη ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο.
Οη ελζηάζεηο απηέο δελ επηθέξνπλ αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην φξγαλν.
Γηα ηηο ελζηάζεηο απνθαίλεηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην .
Άξζξν 12o
Καηαθύξωζε
Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Τπεξεζηψλ Νεάπνιεο πθεψλ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο
επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά ην λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο,
ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο γηα λα
ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε (ε νπνία ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ
Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Αλ απηφο δελ
πξνζέιζεη κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε θεξχζζεηαη έθπησηνο κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 34 & 35 ηνπ Δ.Κ.Π. Ο.Σ.Α.
ηε πεξίπησζε απηή θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Τπεξεζηψλ Νεάπνιεο
πθεψλ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη ε δεκνπξαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ
κεηνδφηε ή λα αλαηεζεί ζηνλ επφκελν κεηνδφηε ή λα αλαηεζεί απ επζείαο απφ ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην
Άξζξν 13ν
Εγγύεζε θαιήο εθηειέζεωο
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ην χςνο ηεο νπνίαο είλαη 5% ηεο ζπλνιηθήο
ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α..
Οη εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη
πξέπεη λα αλαθέξνπλ θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ παξ. 2.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο
κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.
Άξζξν 14ν
Υξόλνο εγγπήζεωο
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ππνρξενχηαη λα
παξάζρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν ηνπ
πεξηγξαθνκέλνπ ζην ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Άξζξν 15ν
Πνηληθέο ξήηξεο - έθπηωζε αλαδόρνπ
Δθ' φζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο
πξνκήζεηαο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 θαη
33 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
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Άξζξν 16ν
Πιεκκειήο θαηαζθεπή
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ εηδψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο, ή εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν
33 θαη 35 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
Άξζξν 17o
(Έμνδα – θξαηήζεηο – εηζθνξέο)
Φφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο
ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, εθηφο ηνπ ΦΠΑ, γίλνληαη νη αθφινπζεο
θξαηήζεηο, νη νπνίεο επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν:
1. Τπέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, πνζνζηφ 0,10%.
2. Φφξνο εηζνδήκαηνο ίζνο κε πνζνζηφ 4%.
3. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ηελ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Τπεξεζηψλ Νεάπνιεο πθεψλ.
4. Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα βαξχλεη ηνλ
αλάδνρν.
Άξζξν 18ν
(Παξαιαβή Τιηθώλ - Πιεξωκή)
Η παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Η παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηνλ νξηδφκελν
απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε θαη ζηα άξζξα
28,29 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ.
1α ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο.
Οιφθιεξε ε ζπκβαηηθή αμία ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζα πιεξσζεί ζηνλ πξνκεζεπηή
κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα
ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά.
Άξζξν 19ν
(Γεληθά)
Οη ιακβάλνληεο κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ ζεσξείηαη φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο
παξνχζεο θαη απνδέρζεθαλ απηνχο αλεπηθχιαθηα.
Άξζξν 20ν
(πκθωλία κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο-Σερληθά ζηνηρεία πξνζθνξάο.)
Η θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή, θαη φηη είλαη απαξαίηεην
γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ.
Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο κε αζαθή ή ειιηπή ηερληθά ζηνηρεία κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην
ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Άξζξν 21ν
(Υξόλνο παξάδνζεο)
Η παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ παξαγγειίαο απφ αξκφδην
ππάιιειν ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Τπεξεζηψλ Νεάπνιεο πθεψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη
ζηνηρεία φπσο: Σν είδνο ηελ πνζφηεηα θαζψο θαη ηφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο απηψλ. Η παξαιαβή
ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα απφ ηελ Κνηλσθειήο
Δπηρείξεζε Τπεξεζηψλ Νεάπνιεο Νεάπνιεο πθεψλ άηνκα, ηα νπνία θαη ζα ππνγξάθνπλ ηα
ζρεηηθά παξαζηαηηθά.
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Άξζξν 22ν
(Έιεγρνο εγθαηαζηάζεωλ πξνζθέξνληνο ή ππνθαηαζθεπαζηνύ.)
Δθφζνλ αξκνδίσο θξηζεί απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ πξνζθέξνληνο ή ησλ ππνθαηαζθεπαζηψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, ηα έμνδα ηεο πξνο
ηνχην ζπζηαζεηζνκέλεο ηξηκεινχο επηηξνπήο βαξχλνπλ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνπο πξνζθέξνληεο
θαηά αλαινγία.
Η θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο πεξί εμφδσλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, δηελεξγείηαη εληφο
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο ελεκεξψζεσο ηνπ ππφρξενπ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ
εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ε πξνζθνξά ηνπ ππφρξενπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ
αμηνινγείηαη.
Άξζξν 23ν
(Υαξαθηεξηζκόο ζηνηρείωλ ή πιεξνθνξηώλ.)
Υαξαθηεξηζκφο ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ πξνζθνξά σο εκπηζηεπηηθψλ.
ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ
ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα
ζπκθέξνληά ηνπ , ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ
πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαρηήξα αθνξά
κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.

Άξζξν 24ν
(Dumping – εμαγωγηθέο επηδνηήζεηο.)
Dumping – εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο.
Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ
πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή εκπνξία ηνπ πξντφληνο (ηηκή Dumping) ή φηη ην
πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδεθηήο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα
είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο.
Άξζξν 25ν
(Δεκνζίεπζε)
Η πεξίιεςε ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 5 ηεο κε αξηζκ.11389/93 Τ.Α. «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.». Σα έμνδα ηεο
δεκνζηεχζεσο ηεο πεξηιήςεσο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ βαξχλνπλ
ηνπο πξνκεζεπηέο.
Αξζξν 26ν
Σξόπνο πιεξωκήο
Η ζπκβαηηθή αμία ηεο αλάζεζεο ζα θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλλελφεζεο,
ακέζσο κεηά ηελ παξάδνζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηαθηηθψλ, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο
πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά.

Αξζξν 27ν
Αλαπξνζαξκνγή ηηκώλ
Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο πξνζθνξάο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν έσο ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο.
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Άξζξν 28ν
Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλωλ
Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηηο 09:00 έσο 13:00
απφ ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Τπεξεζηψλ Νεάπνιεο-πθεψλ, Σαρ. Γ/λζε Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ
125 , Νεάπνιε, Θεζ/λίθε. Αξκφδηνη ππάιιεινη :θνο Τεηίσλ ηπιηαλφο θαη Κα Φιψξνπ Αηθαηεξίλε,
Σει.2313329537 & 2313329566 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΑΠΑΣΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
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