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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 

Σε συνέχεια της υπ ΄αριθ. πρωτ. 9546/20-09-2022 περίληψης διακήρυξης ο Δήμος Δοξάτου προέβη  στην τροποποίηση των 

όρων της διακήρυξης με τίτλο  ''''ΠΠρροομμήήθθεειιαα  υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων 

ετών 2023 και 2024'' ως εξής:  

 

1. Άρθρο 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

11/11/2022 

και ώρα 20:00μ.μ. 

 

2. Άρθρο 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

ΑΡΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Η εταιρία παραγωγής του κάθε λιπαντικού θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά ποιότητας: ISO 9001 
(Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας), ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). 
Ο Οικονομικός φορέας που συμμετέχει στο διαγωνισμό θα πρέπει για τις δραστηριότητες εμπορίας αποθήκευσης και διανομή 
λιπαντικών, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά ποιότητας: ISO 9001 (Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας), ISO  
14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). 
Αντίγραφα των παραπάνω πιστοποιητικών, για όλες τις εταιρίες παραγωγής των λιπαντικών και για τον οικονομικό φορέα, θα 
κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, με την προσφορά. 
ΤΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παρα-

γράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά:  

ΑΡΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Η εταιρία παραγωγής του κάθε λιπαντικού θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά ποιότητας: ISO 9001 
(Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας), ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). 
Ο Οικονομικός φορέας που συμμετέχει στο διαγωνισμό θα πρέπει για τις δραστηριότητες εμπορίας αποθήκευσης και διανομή 
λιπαντικών, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά ποιότητας: ISO 9001 (Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας), ISO 
14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). 
Αντίγραφα των παραπάνω πιστοποιητικών, για όλες τις εταιρίες παραγωγής των λιπαντικών και για τον οικονομικό φορέα, θα 
κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, με την προσφορά. 
ΤΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου και συγκεκριμέ-

να στη διεύθυνση: www.doxato.gr καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). 

Η παρούσα προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. την 13/10/2022 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 

 
                   ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
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