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ΘΓΜΑ: Απάμηηζη ζε αίηημα παροτής ζσμπληρωμαηικώμ πληροθοριώμ - διεσκριμήζεωμ  

         ε απάκηεζε ημο από 17/2/2015 αηηήμαηόξ ζαξ, γηα πανμπή ζομπιενςμαηηθώκ 

πιενμθμνηώκ  επί ηεξ οπ’ ανηζ. πνςη. 2324/2015 δηαθήνολεξ ημο Δήμμο Υενζμκήζμο    (πμο 

αθμνά ζημκ Ηιεθηνμκηθό Δηεζκή Ακμηθηό Δεμόζημ Μεημδμηηθό Δηαγςκηζμό με ζθναγηζμέκεξ 

πνμζθμνέξ με θνηηήνημ θαηαθύνςζεξ ηεκ παμειόηενε πνμζθμνά, με πμζμζηό έθπηςζεξ ζε 

αθέναηεξ μμκάδεξ επί ημηξ εθαηό (%) επί ημο δεμμπναημύμεκμο πμζμύ, γηα ηεκ επηιμγή 

Ακαδόπμο γηα ηε ζύκαρε δεμόζηαξ ζύμβαζεξ πανμπήξ οπενεζηώκ «Απμθμμηδή απμννημμάηςκ 

θαη θαζανηζμόξ θμηκμπνήζηςκ πώνςκ ηςκ Δεμμηηθώκ - Σμπηθώκ θμηκμηήηςκ  ημο Δήμμο 

Υενζμκήζμο») θαη ζημ ενώηεμά ζαξ με πμηό θνηηήνημ αλημιόγεζεξ ζα ιεθζεί ζμβανά οπόρε ε 

δηάζεζε μπεμάηςκ αθόμε κεόηενεξ ηεπκμιμγίαξ, όηακ θνηηήνημ αλημιόγεζεξ θαη θαηαθύνςζεξ 

είκαη ε παμειόηενε πνμζθμνά, ζάξ γκςνίδμομε όηη ζε πενίπηςζε πμο δύμ ή πενηζζόηενμη 

δηαγςκηδόμεκμη πνμζθένμοκ ημ ίδημ πμζμζηό έθπηςζεξ επί ημο ζοκόιμο ηεξ ενγαζίαξ θαη 

ηενμύκηαη εθ μένμοξ ημοξ όιεξ μη πνμϋπμζέζεηξ ηεξ ζπεηηθήξ δηαθήνολεξ ζαθώξ θαη ζα 

πνμθνηζεί  μεηαλύ αοηώκ μ δηαγςκηδόμεκμξ πμο ζα δηαζέηεη μπήμαηα ηεξ πημ κέαξ 

ηεπκμιμγίαξ.  

1μ Πανάδεηγμα:  

 Έζης όηη μ Α δηαγςκηδόμεκμξ πνμζθένεη 20% έθπηςζε επί ημο δεμμπναηημύμεκμο 

πμζμύ θαη δηαζέηεη μπήμαηα EURO IV θαη μ Β δηαγςκηδόμεκμξ πνμζθένεη επίζεξ 20% 

έθπηςζε αιιά δηαζέηεη μπήμαηα EURO V  ή κεόηενεξ ακηηνοπακηηθήξ ηεπκμιμγίαξ θαη  

 Έζης όηη πιενμύκ θαη μη δύμ δηαγςκηδόμεκμη  ( Α θαη Β)  όιεξ ηηξ πνμϋπμζέζεηξ θαη 

ημοξ όνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ,  

        ηόηε ζα πνμθνηζεί ε πνμζθμνά ημο Β έκακηη ημο Α δηαγςκηδόμεκμο. 

2μ Πανάδεηγμα:  

 Έζης όηη μ Α δηαγςκηδόμεκμξ πνμζθένεη 15% έθπηςζε επί ημο δεμμπναηημύμεκμο 

πμζμύ θαη δηαζέηεη μπήμαηα EURO IV θαη μ Β δηαγςκηδόμεκμξ πνμζθένεη 10% έθπηςζε αιιά 

δηαζέηεη μπήμαηα EURO V  ή κεόηενεξ ακηηνοπακηηθήξ ηεπκμιμγίαξ θαη  

 Έζης όηη πιενμύκ θαη μη δύμ δηαγςκηδόμεκμη  ( Α θαη Β)  όιεξ ηηξ πνμϋπμζέζεηξ θαη 

ημοξ όνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ,  

        ηόηε ζε αοηή ηεκ πενίπηςζε ζα πνμθνηζεί ε πνμζθμνά ημο Α έκακηη ηεξ πνμζθμνάξ ημο  

Β δηαγςκηδόμεκμο, θαζόηη  α) είκαη ε παμειόηενε θαη β) δηαζέηεη θαη ημ EURO IV (όπςξ 

απαηηείηαη από ηε δηαθήνολε)  

                                                                 Γηα ημ Σμήμα Δημίθεζεξ   

                                                                  Σαζημύδε Καιιηνόε                                        
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