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Προκήρυξη Διεθνοφσ Δημόςιου  Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με την ανοικτή διαδικαςία  για την πολυετοφσ 

προμήθεια καυςίμων  θζρμανςησ  κτιρίων –κίνηςησ, λιπαντικών και βελτιωτικών πρόςθετων  για τα  αυτοκίνητα  

του Δήμου Νάουςασ και των νομικών του προςώπων .    

Αναθζτουςα Αρχή - ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ, NUTS- EL 521 

Κατηγορία,  Περιγραφή  & προχπολογιςμόσ τησ προμήθειασ 

Σαξινόμηςη κατά CPV: , 09135100-5 ,  09134200-9 , 09132100-4 , 09211100-2 , 09211600-7, 09211400-5,. 

09211650-2,24957000-7,24950000-8, 24951000-5,24961000-8 

 Περιγραφι 

Η παροφςα περίλθψθ διακιρυξθσ αφορά ςτθν προμικεια καυςίμων κζρμανςθσ κτιρίων  -κίνθςθσ ,λιπαντικϊν και 

βελτιωτικϊν πρόςκετων  για τισ ανάγκεσ του Διμου Νάουςασ και των Νομικϊν του Προςϊπων. 1.ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ 

2.ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ.3.ΕΝΙΑΙΑ ΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΣΡΟΠΗ Α’ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

4.ΕΝΙΑΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  Β’ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ .Η παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται 

περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν. Η τροφοδοςία των οχθμάτων με καφςιμα κίνθςθσ, 

κα γίνεται  από πρατιρια  που βρίςκονται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων  του Διμου Νάουςασ. Σο πετρζλαιο κζρμανςθσ 

κα παραδίδεται τμθματικά ςτα καταςτιματα  του διμου  και των Νομικϊν του Προςϊπων και ςε ποςότθτεσ που κα 

υποδεικνφονται εκ των προτζρων ςτον ανάδοχο. Σα λιπαντικά και τα βελτιωτικά πρόςκετα  κα παραδοκοφν  τμθματικά  

ςτο μθχανοςτάςιο του Διμου  και των Νομικϊν του Προςϊπων από τον προμθκευτι.  

Η προμικεια καυςίμων - λιπαντικϊν –πρόςκετων  είναι ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.281.474,40 € άνευ ΦΠΑ 
+  24%, Φ.Π.Α. : 307.553,84 €,  ΤΝΟΛΟ 1.589.028,24 € Αναλυτικά:   

1..Για το πετρέλαιο θέρμανσης   σύνολο  797.298,33  ΦΠΑ 24% 191.351,60  σύνολο 988.649,93 
2.Για τα καύσιμα κίνησης  σύνολο  446.554,46 ,ΦΠΑ  24% 107.173,07 σύνολο 553.727,53 
3.Για τα λιπαντικά  σύνολο 27.536,00 ΦΠΑ  24%  6.608,64  Σύνολο  34.144,64 
4.Για τα βελτιωτικά πρόσθετα σύνολο  10.085,60  ΦΠΑ 24%  2.420,54 Σύνολο  12.506,14 

 

Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να ςυμμετζχει υποβάλλοντασ προςφορά για μία ι για περιςςότερεσ ομάδεσ των προσ 
προμικεια ειδϊν του προχπολογιςμοφ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο άρκρο 1 τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ . 
 Ο Διμοσ Νάουςασ  διατθρεί το δικαίωμα να εκτελζςει τθν προμικεια εξ’ ολοκλιρου από ζνα προμθκευτι. 
Η δαπάνθ τθσ προμικειασ κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ του Διμου Νάουςασ και των αντίςτοιχων Νομικϊν 
του Προςϊπων και κα βαρφνει τουσ οικείουσ Κ.Α. των προχπολογιςμϊν  εξόδων ζτουσ 2018  και τουσ αντίςτοιχουσ του  
2019 και  2020 
Διαδικαςία που επελζγη –Κριτήριο κατακφρωςησ 
   Δθμόςια   διεκνι  ανοικτι  διαδικαςία άνω των ορίων  με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι. 
α)για τθν προμικεια καυςίμων κζρμανςθσ και κίνθςθσ, το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθ μζςθ τιμι  λιανικισ 
πϊλθςθσ ςτο Νομό Ημακίασ , όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τον αρμόδιο φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά ςφμφωνα 
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με τθν κείμενθ νομοκεςία και β) τθν χαμθλότερθ τιμι για τθν προμικεια λιπαντικϊν και βελτιωτικϊν πρόςκετων  των 
αυτοκινιτων . 
Χρονοδιάγραμμα 
  Η θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ κα κακορίηεται από τον εκάςτοτε φορζα ενϊ θ θμερομθνία λιξθσ κα 
είναι κοινι για όλεσ τισ ςυμβάςεισ. Ωσ ανϊτατθ διάρκεια ιςχφοσ κάκε ςφμβαςθσ ορίηονται οι   24 μινεσ(δφο ζτθ). 

Διάθεςη των ζγγραφων ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ 
 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προμθκευτοφν δωρεάν, όλα τα παραπάνω τεφχθ δθμοπράτθςθσ  από: 
1) Σθν ζδρα του Διμου Νάουςασ  όλεσ τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ : Δ/νςθ:  Δθμαρχίασ  30, Νάουςα  
Γρ. Προμθκειϊν, Σθλζφωνα:  2332350367 και 2332350328 . 
2)Ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ διατίκεται και ςε θλεκτρονικι μορφι  ςτθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα του Διμου http://www.naoussa.gr    
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I 
τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ  
Οι ανωτζρω απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ 
υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε..Η.Δ.Η..-Διαδικτυακι πφλθ www.eprocurement.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθ ςχετικι διαδικαςία εγγραφισ. 
 Χρόνοσ, τόποσ και γλώςςα υποβολήσ των προςφορών 

   Ο Διμοσ ωσ Ανακζτουςα Αρχι, κα παρζχει, με θλεκτρονικό μζςο και από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 

Διακιρυξθσ, ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ςτουσ όρουσ, ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και ςτα λοιπά 

τεφχθ του Διαγωνιςμοφ, από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:www.naoussa.gr κακϊσ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ: 

www.eprocurement .gov.gr. Αρ.ςυςτηματοσ   60826. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 

θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ: www.eprocurement.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα Διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα 

με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.5.2013), ςτο άρκρο 11 τθσ Τ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-

2013) "Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)" .  

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο 

φςτθμα. 

 Εγγυήςεισ ςυμμετοχήσ 

Κάκε προςφορά αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει να ςυνοδεφεται από εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 

υπζρ του Διμου Νάουςασ, φψουσ 1% τθσ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου το ΦΠΑ (το φψοσ  

τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ  αναφζρεται αναλυτικά  ςτο άρκρο  2.2.2  τθσ διακιρυξθσ). Η εγγφθςθ πρζπει να ζχει ιςχφ 

τουλάχιςτον επί ζνα μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου τθσ προςφοράσ που ηθτάει θ διακιρυξθ. 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ 

ΕΗΔΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΕΡ/ΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

www.eprocurement.gov.gr 

του Ε..Η.ΔΗ.. 

9-7-2018 
ΩΡΑ 17.00 

 9-7-2018  
ΩΡΑ 17.00 

04-8-18   

ΩΡΑ 17.00 

http://www.naoussa.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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 Ο προμθκευτισ ι οι προμθκευτζσ ςτουσ οποίουσ κα γίνει θ κατακφρωςθ, κα κλθκοφν να κατακζςουν προ  τθσ 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, υπζρ του Διμου ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. . Δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για τισ ςυμβάςεισ  
αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των  είκοςι χιλιάδων  ευρϊ  (άνευ ΦΠΑ). 
     Ημερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων είναι θ 4-7-2018. 

                                                                       Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ  ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ 

  

       ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ  30 

Πόλη ΝΑΟΥΣΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 59200 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL521 

Τηλέφωνο 2332350328,2332350367 

Φαξ 2332024260 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  vatantzi@naoussa.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Bαταντζή Αθηνά , Λαπαβίτσας Γεώργιος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.naoussa.gr 

  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

  Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   o ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ    και ανήκει στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης  

   

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διεύθυνση και ρύθμιση όλων των τοπικών 

υποθέσεων , σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας, και της εγγύτητας,  με στόχο την προστασία , την 

ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας  ζωής της τοπικής κοινωνίας. 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

 την προαναφερθείσα διεύθυνση: Δημαρχίας  30  Νάουσα τηλ.2332350367,2332350328. 

γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 

συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) www.naoussa.gr 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία  άνω των ορίων  σύμφωνα με το  άρθρο 27 του ν. 

4412/16. Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης των κτιρίων  , κίνησης και   λιπαντικών  και βελτιωτικών πρόσθετων  για τα αυτοκίνητα  με 

τη μέθοδο χορηγητών προμηθευτών (το ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012) για το Δήμο Νάουσας και τα Νομικά 

του πρόσωπα :1) το Δήμο Νάουσας  2) το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και 3) τη 

Ενιαία  Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 4) Ενιαία  Σχολική  Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.   
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  o τακτικός προυπολογισμός  του  Δήμου 

Νάουσας  και των νομικών   του προσώπων. Η δαπάνη βαρύνει το Δήμο Νάουσας  ως εξής  :  

           ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 

ΦΩΤΙΣΜΟ 

ΠΟΣΟ 

ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

2018 

 

ΠΟΣΟ 2019 ΠΟΣΟ  

2020 

 10.6643  6.250,00   25.000,00  18.750,00 

 15.6643 25.000,00 100.000,00 75.000,00 

30.6643 2.500,00 10.000,00 7.500,00 

35.6643,     200.00      800,00      600,00 

45.6643 300,00     1.200,00     900,00 

ΣΥΝΟΛΟ 34.250,00 137.000,00 102.750,00 

    

ΚΑ .ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ 

ΠΟΣΟ 

ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

2018 

 

ΠΟΣΟ 2019 ΠΟΣΟ 

ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 

2020 

20.6411 2.000,00 8.000,00 6.000,00 

20.6641 32.500,00 130.000,00 90.006,13 

20.6644.001 2.500,00 10.000,00 7.500,00 

30.6411 4.000,00 16.000,00 12.000,00 

30.6641. 27.500,00 110.000,00 82.500,00 

35.6411.   1.875,00 7.500,00 5.625,00 

35.6641 4.000,00  16.000,00  12.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  74.375,00 297.500,00 215.631,13 
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Για το Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

  

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

2018 

 

ΠΟΣΟ 

2019 

ΠΟΣΟ  

2020 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΕ 15/6643.00   - 114.999,21 114.999,20 229.998,41€ 

 

ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

& ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ 

ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

2018 

 

ΠΟΣΟ 

2019 

ΠΟΣΟ  

2020 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΕ 15/6641.01    1.000,00        1.000,00 

  15/6641  6.436,09 5.436,09 11.872,18 

  ΣΥΝΟΛΑ 1.000,00 121.435,30 120.435,29  242.870,59 

 

 

Για την ΕΝΙΑΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ(10/2018-9/2020) 

Είδος 

προμήθεια

ς 

KΩΔ CPV Μον./

Μετ. 

Συνολική 

Ποσότητα 

 

Τιμή/μον. Καθαρή 

Αξία 

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

Πετρέλαιο 

θέρμανση

ς  

Ομάδα 1 

(Δημοτική 

Ενότητα 

Νάουσας) 

09135100-

5 

λίτρα 160.000 0,788 126.080,0 30.259,2 156.339,2 

Πετρέλαιο 

θέρμανση

ς  

Ομάδα 2 

(Δημοτικές 

Ενότητες 

09135100-

5 

λίτρα 88.000 0,788 69.344,00 16.642,56 85.986,56 
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Ανθεμίων & 

Ειρηνούπολης)  

ΣΥΝΟΛΟ    

248.000  195.424,00 46.901,76 242.325,76 

 

 

 

Για την ΕΝΙΑΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ(10/2018-9/2020) 

Είδος 

προμήθειας 

KΩΔ CPV Μον./

Μετ. 

Συνολική 

Ποσότητα 

 

Τιμή/

μον. 

Καθαρή 

Αξία 

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

Πετρέλαιο 

θέρμανσης  

Ομάδα 1 

(Δημοτική 

Ενότητα 

Νάουσας) 

09135100-5 λίτρα 160.000 0,788 126.080,0 30.259,2 156.339,2 

Πετρέλαιο 

θέρμανσης  

Ομάδα 2 

(Δημοτικές 

Ενότητες 

Ανθεμίων & 

Ειρηνούπολης)  

09135100-5 λίτρα 88.000 0,788 69.344,00 16.642,56 85.986,56 

ΣΥΝΟΛΟ    

248.000  195.424,00 46.901,76 242.325,76 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια καυσίμων θέρμανσης κίνησης και λιπαντικών  και 

βελτιωτικών πρόσθετων   αυτοκινήτων  για το Δήμο Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα. Η τροφοδοσία 

των οχημάτων με καύσιμα κίνησης, θα γίνεται  από πρατήρια που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων  

του Δήμου Νάουσας. 

Η προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών και χημικών πρόσθετων  είναι συνολικού προϋπολογισµού  

1.281.474,39 ( πλέον  ΦΠΑ  24%    307.553,85  ευρώ Σύνολο 1.589.028,24 ευρώ) , µε την ανοικτή διαδικασία- ανω των 

ορίων µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή»  
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Για το πετρέλαιο θέρμανσης   σύνολο  797.298,33  ΦΠΑ 24% 191.351,60  σύνολο 988.649,93 

ευρώ 

Για τα καύσιμα κίνησης  σύνολο  446.554,46 ,ΦΠΑ  24% 107.173,07 σύνολο 553.727,53ευρώ  

Για τα λιπαντικά  σύνολο 27.536,00 ΦΠΑ  24%  6.608,64  Σύνολο  34.144,64 ευρώ  

Για τα βελτιωτικά πρόσθετα σύνολο  10.085,60  ΦΠΑ 24%  2.420,54 Σύνολο  12.506,14 ευρώ  

      

ΤΜΗΜΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΤΙΑΣ  10/2018-9/2020 

 

 

Α

/

Α

 Είδος 

προμήθειας 

KΩΔ CPV Μον. 

/Μετ. 

Συνολική 

ποσότητα 

Tιμή 

/μονάδα 

Αξία ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

1 ΟΜΑΔΑ 1 

Καύσιμα 

θέρμανσης 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Σ  

09135100-5 λίτρα 280.415,92 0,788 220.967,74 53.032,26 274.000,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1    

 

220.967,74 

 

53.032,26 

 

274.000.00 

2 

ΟΜΑΔΑ 2 

Καύσιμα 

κίνησης 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

(DIESEL) 

 

09134200-9 λίτρα 388.176,39 1,0637 412.903,23 99.096,77 512.000,00 

3 ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ  

09132100-4 λίτρα 18.438,40 1,288 23.748,65 5.699,67 29.448,32 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 

 

436.651,88 

 

104.796,44 

 

541.448,32 

4 ΟΜΑΔΑ 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  Όπως η 

μελέτη  

 27.057,80 6.493,87 33.551,67 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 

 

27.057,80 

 

6.493,87 

 

33.551,67 

5 ΟΜΑΔΑ 

4 

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ  ΧΗΜΙΚΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  

Όπως η 

μελετη  

 10.085,60 2.420,54 12.506,14 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 

 

10.085,60 

 

2.420,54 

 

12.506,14 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑ 1+2+3+4 694.763,02 166.743,11 861.506,13 

 

 

 

2. ΤΜΗΜΑ  2  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
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Α/Α 

ΟΜΑΔ

Α  

EIΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔ CPV Μονάδα  

μέτρησης 

Συνολική 

ποσότητα 

Τιμή 

/μονάδα 

Αξία ΦΠΑ  24% Σύνολο  

1 ΚΑΥΣΙΜΑ  

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Πετρέλαιο θέρμανσης 

Δημοτικής Ενότητας 

Νάουσας 

  09135100-5  lit 133.044    0,788 104.838,67     25.161,28 129.999,95 

2 ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

Πετρέλαιο θέρμανσης  

Δημοτικής Ενότητας 

Ανθεμίων 

&Ειρηνούπολης 

  09135100-5 lit 102.340 0,788 80.643,92 19.354,54 99.998,46 

3 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Βενζίνη αμολυβδη  

 

  09132100-4 lit 8.064 1,228 9.902,58 2.376,63 12.279,21

4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Όπως η μελέτη  478,20 114,77 592,97

 Συνολο  Ομάδας  1+2+3+4 195.863,37 47.007,22 242.870,59

 

 

 

 

 

 

               ΤΜΗΜΑ 3  

Ε.Σ.Ε. Πρωτοβάθµιας  Εκ̟αίδευσης 

∆ήµου Νάουσας 

 

 

Α/Α 

ΟΜΑΔΑ 

Είδος προμήθειας KΩΔ CPV Μον./Μ

ετ. 

Συνολική 

Ποσότητα 

 

Τιμή/μο

ν. 

Καθαρή 

Αξία 

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 Πετρέλαιο 

θέρμανσης  

 (Δημοτική Ενότητα 

Νάουσας) 

09135100-5 λίτρα 160.000 0,788 126.080,0 30.259,2 156.339,2 

2 Πετρέλαιο 

θέρμανσης  

 (Δημοτικές Ενότητες 

Ανθεμίων & 

Ειρηνούπολης)  

09135100-5 λίτρα 88.000 0,788 69.344,0 16.642,56 85.986,56 

 ΣΥΝΟΛΟ    

248.000  195.424 46.901,76 242.325,76 

 

 

         ΤΜΗΜΑ 4 
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Ε.Σ.Ε. ∆ευτεροβάθµιας  Εκ̟αίδευσης 

∆ήµου Νάουσας 

 

 

Α/Α ΟΜΑΔΑ  Είδος 

προμήθειας 

KΩΔ CPV Μον./Μετ. Συνολική 

Ποσότητα 

 

Τιμή/μο

ν. 

Καθαρή 

Αξία 

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 Πετρέλαιο 

θέρμανσης  

 (Δημοτική 

Ενότητα 

Νάουσας) 

09135100-5 λίτρα 160.000 0,788 126.080,0 30.259,2 156.339,2 

2 Πετρέλαιο 

θέρμανσης  

 (Δημοτικές 

Ενότητες 

Ανθεμίων & 

Ειρηνούπολη

ς)  

09135100-5 λίτρα 88.000 0,788 69.344,0 16.642,56 85.986,56 

 ΣΥΝΟΛΟ    

248.000  195.424 46.901,76 242.325,76 

 

 

Προσφορές υποβάλλονται για  ένα ή  και  12  τμήματα 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε  12 τμήματα 

Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των τμημάτων που ανατίθενται, είναι τα ακόλουθα  

    Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει της τιμής  για την προμήθεια   λιπαντικών και χημικών πρόσθετων  για το σύνολο των ειδών ανά 

ομάδα,     ενώ για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

στη μέση τιμή  λιανικής πώλησης στο Νομό Ημαθίας , όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο 

φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

Οι  συμβάσεις που θα υπογράψουν οι  ανάδοχοι  με το Δήμο Νάουσας και τα Νομικά του  πρόσωπα  θα 

είναι  με το: 1.ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ   2. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΗ   και 3) τη 

Α΄Βάθμια Eνιαία  Σχολική Επιτροπή  και 4) τη Β’ Βαθμια  Ενιαία  Σχολική  Επιτροπή . 

Η διάρκεια των συμβάσεων  ορίζεται    σε 24 μήνες  (2 έτη). 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   

I ENIAIA MEΛΕΤΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  της παρούσας διακήρυξης.  

 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
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− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

− του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 

ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 

εταιρίες 

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

− του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

− της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

− της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

− Αρ.αποφ. 235/2018 δημοτικού συμβουλίου 
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− Αρ.αποφ  . 173 /2018 Οικονομικής Επιτροπής έγκριση πολυετούς δαπάνης . 

− Αρ.αποφ.271/2017  και την 143/2018 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για  συγκρότηση  

γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας  και αξιολόγησης συμβάσεων. 

− Aρ.αποφ. 183/2018 Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση των όρων  της διακήρυξης και της ενιαίας 

μελέτης 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  4/8/2018 και ώρα  17.00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr , την 9-7-2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  17.00 . 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  4/7/2018  στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 

στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 60826 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 

:   www. Naoussa.gr  στην διαδρομή : Διαγωνισμοί –Προκηρύξεις  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο της προμήθειας . 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 18-299116-001 Προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3.  οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. Η παρουσα  διακήρυξη  με τα παραρτήματα  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο  8  ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 

στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 

είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 

των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 

είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 

δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν 

συνταχθεί εκτός από την ελληνική.  Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 

σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.] 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
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δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188)
1
. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

 
 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο 
αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

 
 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

                                                           
1
 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 

χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων. 





 

Σελίδα 15 

 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
 
  

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

ανέρχεται  1%  επί  της εκτιμώμενης αξίας  εκτός Φπα  ανά τμήμα ως εξής. 

ΤΜΗΜΑ  1  ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ   

ΟΜΑΔΑ  1  ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ    2.209,68 Ευρώ  

ΟΜΑΔΑ 2 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ                                                           4.366,52 Ευρώ  

ΟΜΑΔΑ  3  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ                                                                         270.58  Ευρώ  

ΟΜΑΔΑ  4  ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    100,86 Ευρώ  

 

ΤΜΗΜΑ  2 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΟΜΑΔΑ   1 ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ      1.048,39 Ευρώ  

ΟΜΑΔΑ    2  ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ    806.44   Ευρώ   

ΟΜΑΔΑ  3  ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  99,03 Ευρώ  

ΟΜΑΔΑ  4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  4,78  ΕΥΡΏ  

 

 ΤΜΗΜΑ  3  Ε.Σ.Ε. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΟΜΑΔΑ  1  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ       1.260,80  Ευρώ  

ΟΜΑΔΑ  2  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ   693,44  Ευρώ  

 

 

ΤΜΗΜΑ  3  Ε.Σ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΟΜΑΔΑ  1  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ     1.260,80 Ευρώ  

ΟΜΑΔΑ  2  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ   693,44  Ευρώ  
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 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι   240 ημέρες      , άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  
 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη
2
 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

                                                           
2
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  

 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 

στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 

μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 

ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 
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γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

2.2.3.3 (Δεν προβλέπεται) 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 

εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας . 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 
 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  
(Δεν απαιτείται)  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  
(Δεν απαιτείται)  
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
(Δεν απαιτείται)  

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 

του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 

τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1
3
  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

                                                           
3
 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  

οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
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στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά
4
: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2
5
 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας Ο προσωρινός ανάδοχος  θα πρέπει να υποβάλει  επιπλέον 

υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 

                                                           
4
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 

(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

 από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και 

ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 

της περίπτωσης  α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
5
 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 

εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 

εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
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προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 

από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 

μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων6. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 

οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών
7
, εφόσον ο προσωρινός 

ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 

το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 

των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 

αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από 

την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 

της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 

μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 

με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 

το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 

τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

                                                           
6 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
7
 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 

έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 

από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 

διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 

τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 

κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 

γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 

τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 

από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.Οι  

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 (Δεν 

απαιτείται) 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 .(Δεν απαιτείται) 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 .(Δεν απαιτείται) 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

βάσει τιμής  

2.3.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών  

( ∆εν προβλέπεται) 

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί 

( ∆εν προβλέπεται) 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι Ενιαίας Μελέτης  

της Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 
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2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 

ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 

άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
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Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
[Συμπληρώνεται για συμβάσεις άνω των ορίων] 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην 

παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα.ΙΙ). και το υποβάλλουν σε μορφή pdf  ψηφιακά 

υπογεγραμμένο.  

Οδηγίες συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ υπάρχουν  στην διεύθυνση: 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470

3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403

629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 

τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 

υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  

Ι Ενιαία Μελέτη της Διακήρυξης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα
.

 Υπόδειγμα ΙV τεχνικής προσφοράς για τα λιπαντικά 

και τα Βελτιωτικά πρόσθετα των αυτοκινήτων το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί  επί ποινή αποκλεισμού. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης Η 

σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει της τιμής  για την προμήθεια   λιπαντικών και χημικών πρόσθετων  για το σύνολο των ειδών ανά 

ομάδα,     ενώ για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

στη μέση τιμή  λιανικής πώλησης στο Νομό Ημαθίας , όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο 

φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

 Υπόδειγματα οικονομικής προσφοράς V  όπως ορίζεται κατωτέρω  

Α. Τιμές 

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ] 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.
 
 

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ] 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων 

ειδών, βάσει της/των κατωτέρω τιμής/ών αναφοράς για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και 

κίνησης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή  λιανικής πώλησης στο Νομό Ημαθίας , όπως 

αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να 

αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω 

ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) 

δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο 

υπό προμήθεια είδος. 

Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται 

από τη Διακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,050 - (1,050 x 0,12)=1,050 – 0,126 = 

0,924. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  

αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος  V, που 

επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
.
 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
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της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή  στο κεφάλαιο 1.3 της παρούσας 

διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  7   μηνών 

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού . 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

•      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» την 9-8-2018  και ώρα  10.30. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 

της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

 α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 

γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 

προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 

όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή  προς έγκριση. 
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 

της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 

επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  

ποσοστό 15%  στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 30% στην περίπτωση μικρότερης 

ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 

απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο . 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 

του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 

κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση . 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 

αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 

άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, 

η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 

λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. 

β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 

από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 

από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 

αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
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3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης,) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής 

εκτέλεσης για τις συμβάσεις  αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των  είκοσι χιλιάδων  ευρώ  (άνευ ΦΠΑ). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης . Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι 

διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά  αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί 

στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/ 

Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών να παραταθεί και μετά τη 

λήξη της με τους ίδιους όρους μέχρι την εξάντληση όλων των ειδών και των ποσοτήτων της αριθμ. 

10930/7-6-2018 μελέτης της προμήθειας και με σταθερές τις τιμές μονάδος σύμφωνα με την οικονομική 

προσφορά του αναδόχου και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής. 

 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

5.1.1. Για το  100% της συμβατικής αξίας των κάθε φορά παραδοθέντων υλικών, αφού υπογραφούν 

τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%. 

δ)Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού. 

ε) Ειδικά για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων .  οι κρατήσεις  υπέρ 

των ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν το Δήμο  και το Ν.Π. , σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου  6 

παρ.15 του ν.4071/2012.(Ελ.Συν.Κλ.ΣΤ Πράξη  58/2013) 

 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 . 

 Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
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β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή 

συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 

εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά  από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης μέχρι τη λήξη της, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά και κατόπιν εντολής των 

αναθετόντων φορέων. Ο ανάδοχος της προμήθειας οφείλει μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών 

από τη λήψη της σχετικής εντολής, να προβεί στην παράδοση των παραγγελθέντων ποσοτήτων για 

κάθε είδος της προμήθειας, σύμφωνα με την αρ. 10930/7-6-2018 .μελέτη.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 

4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, και την επιτροπή 

παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός 

και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα  σύμφωνα με την 

παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:  εντός  30  ημερών μετά από κάθε τμηματική παράδοση 

των ειδών. 





 

Σελίδα 40 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

(Δεν προβλέπεται) 

6.4  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

(Δεν προβλέπεται) 

 

6.6 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 

στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 





 

Σελίδα 41 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 

στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 

μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το 

πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αναπροσαρµογή τιµής  

 

(Δεν προβλέπεται) 

 

 

 

Ο Δήμαρχος 

 

Νικόλαος Κουτσουγιάννης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης (προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ  

[Για συμβάσεις άνω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι 

της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα 

ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση 

τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 

έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της 

διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 

συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγµα Εγγυητικών επιστολών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγµα Τεχνικής Προσφοράς  
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ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ   ΓΗΜΟΤ  ΝΑΟΤΑ  ΚΑΙ ΣΗ  

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΝΙΑΙΑ ΥΟΛΙΚΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΉ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΤΔΣΟΤ - ΓΙΔΣΙΑ 
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ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΘΔΣΩΝ  ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ  

 

 

 
ΣΕΧΝΛΚΕ  ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ - ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΛΜΟ ΚΑΤΛΜΩΝ ΚΕΡΜΑΝΘ ΚΑΛ ΚΛΝΘΘ ΚΑΛ 

ΛΛΠΑΝΣΛΚΩΝ ΚΑΛ ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΩΝ ΠΡΟΚΕΣΩΝ  ΔΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΔΛΕΣΛΑ  
ΣΕΧΝΛΚΕ  ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ ΚΑΤΛΜΩΝ ΚΕΡΜΑΝΘ ΚΑΛ ΚΛΝΘΘ 

ΟΜΑΔΑ 1 & 2 
 
           Τα υπό προμικεια υγρά καφςιμα κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ των οχθμάτων  του Διμου Νάουςασ , των καυςίμων 
κζρμανςθσ των κτιρίων  και των εγκαταςτάςεων  του πρζπει να είναι ποιότθτασ όμοια με εκείνθ που παράγουν τα 
κρατικά διυλιςτιρια . 
Πετρζλαιο  κίνθςθσ (DIESEL) 
 Το πετρζλαιο κίνθςθσ  DIESEL πρζπει να είναι απαλλαγμζνο από άλλεσ προςμίξεισ από νερό και φυςικά ςε καμία 
περίπτωςθ  δεν πρζπει να υπάρχει ανάμιξθ με πετρζλαιο κζρμανςθσ. 
Ειδικότερα, οι ιδιότθτεσ του πετρελαίου κίνθςθσ κα είναι αυτζσ που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και 
περιγράφονται ςτισ διατάξεισ: 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 513/2004 (ΦΕΚ 1149Β/17.8.2005), 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490Β/9.10.2006), 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30.8.2007), 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 460/2009 (ΦΕΚ 67Β/28.1.2010) και 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29.2.2012).  
Ππωσ ιςχφουν. 
Τονίηεται ότι ο Διμοσ Νάουςασ διατθρεί το δικαίωμα να αποςτζλλει δείγματα από τα καφςιμα ϊςτε να ελζγχεται 
τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ.  
   
 
 

    Αμόλυβδθ βενηίνθ  

    Οι παροφςεσ προδιαγραφζσ καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τισ οποίεσ πρζπει να πλθροί θ αμόλυβδθ βενηίνθ, θ 
οποία προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςτουσ διάφορουσ τφπουσ βενηινοκινθτιρων που ζχουν ςχεδιαςτεί να λειτουργοφν με 
αμόλυβδθ βενηίνθ. Θ αμόλυβδθ βενηίνθ κα ζχει το φυςικό τθσ χρϊμα χωρίσ τθν προςκικθ οποιαςδιποτε χρωςτικισ ουςίασ.    
Για τθ βελτίωςθ των χαρακτθριςτικϊν ποιότθτασ τθσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ επιτρζπεται θ χριςθ προςκζτων. Τα πρόςκετα 
αυτά πρζπει να μθν ζχουν επιβλαβείσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και ςτουσ κινθτιρεσ. 
 
  Θ προςκικθ κα γίνεται με ευκφνθ των εταιρειϊν εμπορίασ πετρελαιοειδϊν, όςον αφορά τθν αποτελεςματικότθτά 
τουσ για το ςκοπό για τον οποίο προορίηονται. 
 Θ αμόλυβδθ βενηίνθ κα είναι ςφμφωνα με τισ κρατικζσ προδιαγραφζσ (Ε.Λ.Δ.Α).Σε καμία περίπτωςθ  δεν 
επιτρζπεται ανάμειξθ με βενηίνθ  super  ι νερό ι πετρζλαιο. Τονίηεται ότι ο Διμοσ Νάουςασ διατθρεί το δικαίωμα 
να αποςτζλλει δείγματα από τα καφςιμα ϊςτε να ελζγχεται τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ 
απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ.  
Ειδικότερα, οι ιδιότθτεσ του πετρελαίου κίνθςθσ κα είναι αυτζσ που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και 
περιγράφονται ςτισ διατάξεισ: 
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· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 513/2004 (ΦΕΚ 1149Β/17.8.2005), 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490Β/9.10.2006), 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30.8.2007), 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 460/2009 (ΦΕΚ 67Β/28.1.2010) και 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29.2.2012).  

όπωσ ιςχφουν. 

 
    Πετρζλαιο κζρμανςθσ  
     Οι παροφςεσ προδιαγραφζσ  πρζπει  να καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ  και να  εναρμονίηονται ςτθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία ,τισ οποίεσ προδιαγραφζσ πρζπει να πλθροί  το πετρζλαιο κζρμανςθσ, το οποίο προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί 
ςε καυςτιρεσ εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ ςχεδιαςμζνουσ να λειτουργοφν με αποςτάγματα πετρελαίου. 
     Ειδικότερα, το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα είναι μίγμα υδρογονανκράκων κακαρό, διαυγζσ και δε κα περιζχει νερό ι 
άλλεσ ξζνεσ φλεσ ςε ποςοςτά μεγαλφτερα από τα προβλεπόμενα από τθν απόφαςθ του Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου 
467/2002 «Ρροδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου του πετρελαίου κερμάνςεωσ». 
Ειδικότερα, οι ιδιότθτεσ του πετρελαίου κζρμανςθσ κα είναι αυτζσ που προβλζπονται από τθν 
κείμενθ νομοκεςία και περιγράφονται ςτισ διατάξεισ: 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 468/2002 (ΦΕΚ 1273Β/5.9.2003), 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531Β/16.10.2003) και 

· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30.8.2007),  

όπωσ ιςχφουν. 

     Οι εν λόγω υδρογονάνκρακεσ κα είναι αποςτάγματα πετρελαίου ι προϊόντα πυρόλυςθσ ι και μίγματα αυτϊν ςε 
τζτοιεσ αναλογίεσ, ϊςτε να πλθροφνται όλοι οι όροι τθσ παραπάνω απόφαςθσ. Γενικότερα, οι ιδιότθτεσ του πετρελαίου 
κζρμανςθσ κα είναι αυτζσ που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και περιγράφονται ςτισ παραπάνω αποφάςεισ. 
 Τονίηεται ότι ο Διμοσ Νάουςασ διατθρεί το δικαίωμα να αποςτζλλει δείγματα από τα καφςιμα ϊςτε να 
ελζγχεται τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ.  

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΓΙΔΣΙΑ  10/2018-9/2020 

 

 

Α
/
Α 

 Είδοσ 
προμικειασ 

KΩΔ CPV Μον. 
/Μετ. 

Συνολικι 
ποςότθτα 

Tιμι 
/μονάδα 

Αξία ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 
 
 
 

1 ΟΜΑΔΑ 
1 

ΠΕΣΡΕΛΑΛΟ 
ΚΕΡΜΑΝΘ  

09135100-5 λίτρα 280.415,92 0,788 220.967,74 53.032,26 274.000,00 

  
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1     

 
220.967,74 

 
53.032,26 

 
274.000.00 

2 

ΟΜΑΔΑ 
2 

ΠΕΣΡΕΛΑΛΟ 
ΚΛΝΘΘ 
(DIESEL) 
 

09134200-9 λίτρα 388.176,39 1,0637 412.903,23 99.096,77 512.000,00 

3 ΒΕΝΗΛΝΘ 
ΑΜΟΛΤΒΔΘ  

09132100-4 λίτρα 18.438,40 1,288 23.748,65 5.699,67 29.448,32 

 
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 

 
436.651,88 

 
104.796,44 

 
541.448,32 

4 ΟΜΑΔΑ 3 ΛΛΠΑΝΣΛΚΑ  Όπωσ θ 
μελζτθ  

 27.057,80 6.493,87 33.551,67 

 
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 3 

 
27.057,80 

 
6.493,87 

 
33.551,67 

5 ΟΜΑΔΑ 
4 

ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΑ ΚΑΛ  ΧΘΜΛΚΑ 
ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ  

ΠΡΟΣΑΛΑ  
ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΩΝ  

Όπωσ θ 
μελετθ  

 10.085,60 2.420,54 12.506,14 

 
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 4 

 
10.085,60 

 
2.420,54 

 
12.506,14 





 

 

3 

ΓΕΝΛΚΟ ΤΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑ 1+2+3+4 694.763,02 166.743,11 861.506,13 

 
 

 

 
ΣΕΧΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ ΛΛΠΑΝΣΛΚΩΝ 

  
 
 

ΟΜΑΔΑ 3: ΛΛΠΑΝΣΛΚΩΝ 
 
1. ΓΕΝΛΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΛΣΛΚΑ 
 Τα υπό προμικεια λιπαντικά, να είναι γνωςτϊν εργοςταςίων που να αντιπροςωπεφονται ςτθν χϊρα μασ, 
να είναι πρωτογενι και να ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ τθσ Ε.Ε. και διεκνείσ (ACEA / API) ,παραγωγισ 
2017-2018 
 
 
2. ΕΛΔΛΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΛΣΛΚΑ (ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ) 
 
 
ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ Α 

Α/Α ΛΑΔΛ ΠΕΣΡΕΛΑΛΟΚΛΝΘΣΘΡΩΝ   (ΚΩΔ CPV 09211100-2) 

1 
SAE 15W-40  (Low saps) API CJ-4/SM, ACEA E7/E9, να ικανοποιεί και τισ απαιτιςεισ VOLVO VDS-4 & 
VDS-3,Cat ECF-3, ECF2, JASO DH-2 , DQC III-10 LA , Cummins CES 20081,  20077, MB 228.31, MAN 
3275, MTU type3, Renault RLD 3, DD 93K218, 93K215, 93K214, MAN M 3275 

2 SAE 20W-50   API CH-4/SJ • ACEA E5-02/B4/A3  ,. να ικανοποιεί και τισ απαιτιςεισ MB 228.3 , MAN 
3275 , VOLVO VDS-2  ,MTU Type 2 ,Renault RD-2 ,  Cummins CES 20077.      

3 SAE 5W-30    API SN/CF , ACEA C2, ACEA A5/ B5  (low friction )  

 
 
 
ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ B 

Α/Α ΛΑΔΛ HMIΤΝΚΕΣΛΚΟ ΒΕΝΗΛΝΟΚΛΝΘΣΘΡΩΝ  (ΚΩΔ CPV 09211100-2) 

1 SAE 10W-40     API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3/B4,  να ικανοποιεί και τισ απαιτιςεισ VW 501 01/505 00, 
MB 229.1,PSA E&D, JASO «SG» 

2 SAE 15W-50    API SL/SJ/CF,    ACEA A3/B3/B4, . να ικανοποιεί και τισ απαιτιςεισ VW 501 01/505 00, 
MB 229.1,PSA E&D, JASO «SG» 

3 
ΛΑΔΛ ΠΛΘΡΕ ΤΝΚΕΣΛΚΟ ΒΕΝΗΛΝΟΚΛΝΘΣΘΡΩΝ (ΚΩΔ CPV 09211100-2) 

SAE 5W-40  API SM/SL/CF, ACEA A3/B3/B4,  να ικανοποιεί και τισ απαιτιςεισ     VW 502 00/  505 00, 
MB 229.3/ 229.1, BMW Longlife-01,GM-LL-B-025, PORSCHE 

 
 
 
 
ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ Γ 

Α/Α ΛΛΠΑΝΣΛΚΑ ΟΔΟΝΣΩΣΩΝ ΣΡΟΧΩΝ (ΒΑΛΒΟΛΛΝΕ) (KΩΔ CPV 09211400-5) 

1 
SAE 80W-90     API GL-5, MIL-L-2105D να ικανοποιεί και τισ απαιτιςεισ MAN 342, MB 235.0ZFTE-ML 
05/A, 07/A, 12/E,16B/C/D, 17/B, 19B 
 

2 
SAE 75W-90    API GL-5 & GL-4 και MT-1, SAE J 2360 (MIL-L-PRF-2105E), να ικανοποιεί και τισ 
απαιτιςεισZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16Β, 16F, 17B, MAN 3343 SL,Scania STO 1 
 





 

 

4 

3 SAE 75W   API GL-4, SAE 75W Fuel Economy, να ικανοποιεί και τισ απαιτιςεισ VW G 052 171 A2,VW 
G 052 178 A2, VW 052 512 A2, VW G 055 726 A2, MB 235.10 

 
 
ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ Δ 

Α/Α ΛΛΠΑΝΣΛΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΚΛΒΩΣΛΩΝ& Τ/Δ ΣΛΜΟΝΛΟΤ (KΩΔ CPV 09211600-7) 

1 
ATF III θ IV  να καλφπτει τισ απαιτιςεισ των παρακάτω καταςκευαςτϊν: GM DEXRON III/IID, FORD 
MERCON, MB 236.1, 236.5,GM ALLISON C-4, VOITH 55.6335, ZF TE-ML-14A,CATERPILLAR TO-2, MAN 
339 Type D 

 
 
ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ Ε 

Α/Α ΤΣΘΜΑΣΑ ΣΕΛΛΚΘ ΜΕΣΑΔΟΘ ΚΑΛ ΤΔΡΑΤΛΛΚΩΝ 
(KΩΔ CPV 09211600-7) 

1 ISO(TELLUS) 46      DIN 51 524 HLP PART II, U.S.Steel 126, 127DENISON HF-0 & HF-2,AFNOR NFE 48-
603 HM,VICKERS M-2950-S, I-286-S,CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70(ISO 32,46,68) 

2 

SAE 10W-30    API CF-4/CF/SF, API GL-4, ,  να ικανοποιεί και τισ απαιτιςεισ GM ALLISON C-4,MF 
CMS M-1135/1143/1139/M1144/M1145,ZF TE ML 06A/B/C, 07B, FNH 82009201/2/3FORD M2C159-
B/C, 134D, J. DEERE J-20C/J27,CASE NEW HOLLAND MAT 3525/3526 & εμβαπτιηόμενων φρζνων 
(wet brakes). (STOU). 

3 

SAE  15W-40  Super Tractor Oil Universal (STOU). εμβαπτιηόμενων φρζνων (wet brakes). 
 Κατάλλθλο για τθ λίπανςθ  του υδραυλικοφ ςυςτιματοσ, του κιβωτίου ταχυτιτων, του διαφορικοφ 
και των εμβαπτιηόμενων φρζνων του τρακτζρ και Μ.Ε.. Υπερκαλφπτει τισ προδιαγραφζσ :  
-Κινθτιρασ : API CE/SF, MIL-L-2104D (SAE 15W-40)  
-Κιβϊτια/Διαφορικά : API GL4, MIL-L-2105, ZF TE-ML 06B/07B (SAE 85W-90)  
-Υδραυλικά: NFE 48603 HV, DIN 51524 part III HVLP (ISO VG 68/100)  
Επίςθσ καλφπτει τισ προδιαγραφζσ καταςκευαςτϊν: MF 1139, 1135 και εγκεκριμζνο για 1144, Ford 
M2C 159A & B, M2C 86A, JDM J27 & J20C,Case MS 1207  

4 SAE 10W    να ικανοποιεί και τισ απαιτιςεισ ZF TE-ML 03C, Caterpillar TO-4, Allison C4, KOMATSU 
KES 07 851. 

5 SAE 30W   να ικανοποιεί και τισ απαιτιςεισ ZF TE-ML 03C, Caterpillar TO-4, Allison C4, KOMATSU 
KES 07 851. 

6 
ISO 68         να ικανοποιεί και τισ απαιτιςεισ  DIN 51524 Part III HV, AFNOR: NFE-48603 HV, Denison 
HF-0 & HF-2, US STEEL 136 CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70,(ISO 32,46,68), J.I.CASE POCLAIN , 
EATON: M-2952-S, I-286 S 

7 
ISO 32         να ικανοποιεί και τισ απαιτιςεισ  DIN 51524 Part III HV, AFNOR: NFE-48603 HV, Denison 
HF-0 & HF-2, US STEEL 136 CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70,(ISO 32,46,68), J.I.CASE POCLAIN , 
EATON: M-2952-S, I-286 S 

 
 
ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ Η 

Α/Α ΤΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ  (KΩΔ CPV 09211650-2) 

1 Κατάλλθλο για όλα τα είδθ υδραυλικϊν ςυςτθμάτων πζδθςθσ ςε οποιεςδιποτε ςυνκικεσ και για 
όλεσ τισ εποχζσ Να ζχει υψθλό ςθμείο βραςμοφ ERBP (min 265° C) και υψθλότερο υγρό ςθμείο 
βραςμοφ wet ERBP (min175° C)  FMVSS 116 - DOT 4 CLASS 6 - ASTM D4052  J 1703 - J 1704 - ISO 
4925 

 
 
 Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε κάκε είδουσ ζλεγχο που κα κρίνει ςκόπιμο, προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει και να εξαςφαλίςει τθν ςυμφωνία τθσ ποιότθτασ των παραδοκζντων ειδϊν με αυτι των ελλθνικϊν και 
των κοινοτικϊν διατάξεων. 
 Επίςθσ ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να αποςτζλλει δείγματα από τα παραδοκζντα είδθ ςτο Γενικό 
Χθμείο του Κράτουσ, ϊςτε να ελζγχεται θ ποιότθτα και θ ςυμφωνία με τισ προδιαγραφζσ. Εφόςον από τθ χριςθ 
του ακατάλλθλου είδουσ επζλκει φκορά ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό ι ςτα μθχανιματα του Διμου, ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που προξζνθςε το 
ακατάλλθλο προϊόν 
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ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΛΜΟ ΜΕΛΕΣΘ / ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ  (€) 

 
 

ΟΜΑΔΑ 3: ΛΛΠΑΝΣΛΚΩΝ 
 
 

ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ Α      

ΛΛΠΑΝΣΛΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΛΟΚΛΝΘΣΘΡΩΝ  (CPV 09211100-2) 

Α/Α ΤΥΡΟΣ (SAE) Μ.Μ. 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 15W-40 lit 1600 4,00 6.400,00 

2. 20W-50 lit 580 3,10      1.798,00 

3. 5W-30 lit 80 7,20        576,00 

 ΤΝΟΛΟ 8.774,00 

Φ.Π.Α. 24% 2.105,76 

ΓΕΝΛΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

 
10.879,76 € 

 
 
 
ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ Β 

ΛΑΔΛ HMIΤΝΚΕΣΛΚΟ ΒΕΝΗΛΝΟΚΛΝΘΣΘΡΩΝ  (CPV 09211100-2) 

Α/Α ΤΥΡΟΣ (SAE) Μ.Μ. 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 10W-40 lit 80 4,90 392,00 

2. 15W-50 lit 72 4,90 352,80 

3 5W-40 lit 32 7,20 230,40 

ΤΝΟΛΟ 975,20 

Φ.Π.Α. 24% 234,05 

ΓΕΝΛΚΟ ΤΝΟΛΟ 1.209,25€ 

 
 
ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ Γ 

ΛΛΠΑΝΣΛΚΑ ΟΔΟΝΣΩΣΩΝ ΣΡΟΧΩΝ (ΒΑΛΒΟΛΛΝΕ)  (CPV 09211400-5) 

Α/Α ΤΥΡΟΣ (SAE) Μ.Μ. 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. SAE 80W-90 lit 80 2,7 216,00 

2. SAE 75W-90 lit 360 7,1 2.556,00 

3. SAE 75W lit 24 7,9 189,60 

 ΤΝΟΛΟ 2.961,60 

Φ.Π.Α. 24% 710,78 

ΓΕΝΛΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

3.672,38€ 
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ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ Δ 

ΛΛΠΑΝΣΛΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΚΛΒΩΣΛΩΝ& Τ/Δ ΣΛΜΟΝΛΟΤ  (CPV 09211600-7) 

Α/Α ΤΥΡΟΣ Μ.Μ. 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. ATF III θ IV lit 120 4,00 480,00 

 

ΤΝΟΛΟ 480,00 

Φ.Π.Α. 24% 115,20 

ΓΕΝΛΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

595,20 € 

 
 
 
ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ E 

ΤΣΘΜΑΣΑ ΣΕΛΛΚΘ ΜΕΣΑΔΟΘ ΚΑΛ ΤΔΡΑΤΛΛΚΩΝ  (CPV 09211600-7) 

Α/Α ΤΥΡΟΣ Μ.Μ. 

 
ΤΝΟΛΛΚΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

 

ΣΛΜΘ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1. ISO(TELLUS) 46 lit 3000 2,60 7.800,00 

2. 
SAE 10W-30 GL (wet 

brakes) lit 
760 

3,00 2.280,00 

3. 
SAE 15W-40 GL (wet 

brakes) lit 
480 

3,00 1.440,00 

4. SAE 10W lit 120 3,00 360,00 

5. SAE 30W lit 400 3,00 1.200,00 

6. ISO 68 lit 80 2,90 232,00 

7. ISO 32 lit 160 2,90 464,00 

 

ΤΝΟΛΟ 13.776,00 

Φ.Π.Α. 24% 3.306,24 

ΓΕΝΛΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

17.082,24€ 

 
 
 
 
 

 
ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ Z 

ΤΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ  (CPV 09211650-2) 

Α/Α ΤΥΡΟΣ  Μ.Μ. 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1. DOT 4 class 6 lit 10 9,10 91,00 

 ΤΝΟΛΟ 91,00 

Φ.Π.Α. 24% 21,84 
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ΓΕΝΛΚΟ ΤΝΟΛΟ 112,84 € 

 
 
 

 
 

 
ΤΝΟΛΛΚΟ ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΛΜΟ ΜΕΛΕΣΘ ΑΠΟ ΟΛΕ ΣΛ ΚΑΣΘΓΟΡΛΕ  

ΟΜΑΔΑ 3: ΛΛΠΑΝΣΛΚΩΝ 
 
 

 

ΚΑΤΘΓΟΛΕ
Σ 

ΤΥΡΟΣ Μ.Μ. 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ  ΜΟΝΑΔΑΣ € ΣΥΝΟΛΟ 

Α.1 15W-40 lit 1600 4,00 6.400,00 

Α.2 20W-50 lit 580 3,10 1.798,00 

Α.3 5W-30 lit 80 7,20 576,00 

Β.1 10W-40 lit 80 4,90 392,00 

Β.2 15W-50 lit 72 4,90 352,80 

Β.3 5W-40 lit 32 7,20 230,40 

Γ.1 80W-90 lit 80 2,70 216,00 

Γ.2 75W-90 lit 360 7,10 2.556,00 

Γ.3 75W lit 24 7,90 189,60 

Δ.1 ATF III θ IV lit 120 4,00 480,00 

Ε.1 ISO(TELLUS) 
46 

lit 3000 
2,60 7.800,00 

Ε.2 

SAE 10W-30 
GL                

(wet brakes)  
lit 

760 

3,00 2.280,00 

Ε.3 

SAE 15W-40 
GL                

(wet brakes) 
lit 

480 

3,00 1.440,00 

Ε.4 SAE 10W lit 120 3,00 360,00 

Ε.5 SAE 30W lit 400 3,00 1.200,00 

Ε.6 ISO 68 lit 80 2,90 232,00 

Ε.7 ISO 32 lit 160 2,90 464,00 

Η.1 DOT 4 class 6 lit 10 9,10 91,00 

 ΤΝΟΛΟ 27.057,80 

Φ.Π.Α. 24% 6.493,87 

ΓΕΝΛΚΟ ΤΝΟΛΟ €  33.551,67 € 
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ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΛΛΠΑΝΣΛΚΩΝ 
ΟΜΑΔΑ 3: ΛΛΠΑΝΣΛΚΩΝ 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Σα ηλεκηρονικά σποβαλλόμενα ηετνικά θσλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι 

υηθιακά σπογεγραμμένα από ηον καηαζκεσαζηικό οίκο. ε ανηίθεηη περίπηφζη  ηα ηετνικά θσλλάδια θα 

πρέπει να ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα 

δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus) 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

Γηα ην θάζε πξνζθεξφκελν είδνο απφ ην πξνκεζεπηή λα ππάξρεη παξαπνκπή ζην δειηίν 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ πξνζθφκηζε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πξνζνρή ζηα δειηία ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, λα κελ αλαγξάθνληαη ηηκέο. 
 
Προςφζρων επιχείρθςθ……………………………………………………………….  
Ζδρα…………………………………………………………………………… 
Οδόσ………………………………………αρικμόσ…………………………..  
Σθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΑ ΛΛΡΑΝΤΛΚΑ ΓΛΑ ΤΟ ΔΘΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 
ΟΜΑΔΑ 3 ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΛΝΑΚΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΛΛΠΑΝΣΛΚΩΝ 

ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΤΥΡΟΣ ΕΤΑΛΛΑ ΛΛΡΑΝΤΛΚΩΝ 

(ΜΑΚΑ ΛΛΡΑΝΤΛΚΩΝ) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ Ι ΚΩΔΛΚΟΣ 

ΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΣΕ 

PROSPECTUS 

Α.1 15W-40    

Α.2 20W-50    

Α.3 5W-30    

Β.1 10W-40    

Β.2 15W-50    

Β.3 5W-40    

Γ.1 80W-90    

Γ.2 75W-90    

Γ.3 75W    

Δ.1 ATF III θ IV    

Ε.1 ISO(TELLUS) 46    

Ε.2 SAE 10W-30 GL    

Ε.3 SAE 15W-40 GL                    

Ε.4 SAE 10W    

Ε.5 SAE 30W    
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Ε.6 ISO 68    

Ε.7 ISO 32    

Η.1 DOT 4 class 6    

 
Θμερομθνία        ........../........../2018 

 
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 
                                                                   ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ  ΡΟΣΦΟΑ 

ΟΜΑΔΑ 3: ΛΛΠΑΝΣΛΚΩΝ 
 

 Προςφζρων επιχείρθςθ……………………………………………………………….  
Ζδρα…………………………………………………………………………… 
Οδόσ………………………………………αρικμόσ…………………………..  
Σθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 
  

 
ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ ΛΛΠΑΝΣΛΚΩΝ ΔΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΛΛΠΑΝΣΛΚΩΝ 

ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΤΥΡΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΛΜΘ  ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Α.1 15W-40 lit 1600   

Α.2 20W-50 lit 580   

Α.3 5W-30 lit 80   

Β.1 10W-40 lit 80   

Β.2 15W-50 lit 72   

Β.3 5W-40 lit 32   

Γ.1 80W-90 lit 80   

Γ.2 75W-90 lit 360   

Γ.3 75W lit 24   

Δ.1 ATF III θ IV lit 120   

Ε.1 ISO(TELLUS) 46 lit 3000   

Ε.2 
SAE 10W-30 GL                

(wet brakes) lit 
760   

Ε.3 
SAE 15W-40 GL                

(wet brakes) lit 
480   

Ε.4 SAE 10W lit 120   

Ε.5 SAE 30W lit 400   

Ε.6 ISO 68 lit 80   

Ε.7 ISO 32 lit 160   

Η.1 DOT 4 class 6 lit 10   

 ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  
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ΓΕΝΛΚΟ ΤΝΟΛΟ 
€ 

 

 
Θμερομθνία        ........../........../..2018 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 4: ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΑ & ΧΘΜΛΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ   ΠΡΟΣΑΛΑ ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΩΝ -
ΠΡΟΚΕΣΑ-ΓΡΑΑ 
 
 

ΣΕΧΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ  
ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΑ & ΧΘΜΛΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ  ΠΡΟΣΑΛΑ ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΩΝ -ΠΡΟΚΕΣΑ-ΓΡΑΑ 

 
 
 

1. ΓΕΝΛΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΛΣΛΚΑ 
 Τα υπό προμικεια βελτιωτικά (χθμικά πρόςκετα ι χθμικά παραςκευάςματα προςταςίασ αυτοκινιτων) και 
γράςα,  που προορίηονται για τισ ανάγκεσ των οχθμάτων και μθχανθμάτων του Διμου Νάουςασ, να είναι γνωςτϊν 
εργοςταςίων που να αντιπροςωπεφονται ςτθν χϊρα μασ, να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ 2017-2018 και να 
ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ τθσ Ε.Ε. 
 

 
2. ΕΛΔΛΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΛΣΛΚΑ (ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ) 
Στον πίνακα που ακολουκεί παρατίκενται τα είδθ τθσ ςχετικισ μελζτθσ, θ χριςθ τουσ κακϊσ και οι ελάχιςτεσ 
απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτϊν. 

 
 
 
 

Α/Α ΧΡΘΘ - ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΕΛΑΧΛΣΕ ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΕ 
ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ – ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΛ  

1 

AD-BLUE 
(CPV:24957000-7) 

Μθχανιματα και οχιματα νζασ τεχνολογίασ. Ρρόςκετο για Σφςτθμα Επιλεκτικισ Κατάλυςθσ  (SCR) 
EURO 4-5+     DIN 70070 - ISO 22241 ( διάλυμα ουρίασ) 

2 

ΚΑΚΑΡΛΣΛΚΟ ΦΛΛΣΡΟΤ ΩΜΑΣΛΔΛΩΝ ΑΛΚΑΛΘ (DPF) 
(CPV:24957000-7) 

Ρρόςκετο πετρελαίου για μθδενικζσ επικακίςεισ. Κατάλλθλο για τθν διαδικαςία αναγζννθςθσ του 
φίλτρου ςωματιδίων αικάλθσ. 
α) ΓΛΑ ΕΝΕΓΘΤΛΚΘ ΑΝΑΓΕΝΝΘΣΘ 
β) ΓΛΑ ΡΑΚΘΤΛΚΘ ΑΝΑΓΕΝΝΘΣΘ 
γ) ΓΛΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΛΚΘ ΑΝΑΓΕΝΝΘΣΘ ΣΕ ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΟ 
 

3 

ΚΑΚΑΡΛΣΛΚΟ ΜΠΕΚ – ΒΑΛΒΛΔΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΛΟΤ 
(CPV:24957000-7) 

Το προϊόν να κακαρίηει ολόκλθρο το ςφςτθμα τροφοδοςίασ των πετρελαιομθχανϊν από 
επικακίςεισ ανκρακωμάτων. Να προςφζρει κακαρζσ ζδρεσ και βαλβίδεσ. Κακαρά μπεκ και χϊρουσ 
καφςθσ. Να είναι αντικαπνικό. Να εξαςφαλίηει ςωςτι δόςθ μίγματοσ και άριςτθ εκνζφωςθ. 
Δοςολογία: 250 ml ζωσ 375ml  ςε 80 lit περίπου πετρελαίου ,1lit - ςε 350 lit περίπου πετρελαίου 
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4 

ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΟ ΡΟΘ ΠΕΣΡΕΛΑΛΟΤ- ΑΝΣΛΠΑΡΑΦΛΝΛΚΟ – ΑΝΣΛΠΑΓΩΣΛΚΟ ΠΕΣΡΕΛΑΛΟΤ 
(CPV:24957000-7) 

Ειδικά ςχεδιαςμζνο προϊόν που βοθκά τθ ροι του πετρελαίου ςτισ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ του 
χειμϊνα. Το επιτυγχάνει αυτό αποτρζποντασ τθν δθμιουργία κρυςτάλλων παραφίνθσ που 
εμπεριζχονται ςτο πετρζλαιο, δρϊντασ αποτελεςματικά ςτο ςθμείο ςυνοχισ των παραφινϊν 
(CFPP) και ςτο ςθμείο ροισ (PP). Το 1 lit επαρκεί για 1000 lit. πετρελαίου και παρζχει προςταςία 
μζχρι περίπου -27°C. 
 
 
 

5 

ΑΠΟΡΡΟΦΘΣΛΚΟ ΝΕΡΟΤ ΓΛΑ ΤΣΘΜΑ ΚΑΤΛΜΟΤ 
(CPV:24957000-7) 

Το προϊόν κακαρίηει τα μπζκ και απορροφά τα νερά και τα κατακάκια από το ρεηερβουάρ. 
Ρροςτατεφει επίςθσ το ςφςτθμα τροφοδοςίασ από πάγο, ςκουριά και διάβρωςθ. Συμβατό με 
όλουσ τουσ τφπουσ καφςιμου. 

 

6 

ΔΛΑΚΟΡΠΛΣΘ ΜΤΚΘΣΟΛΑΠΘ ΠΕΣΡΕΛΑΛΟΤ 
(CPV:24957000-7) 

 Το προϊόν να περιζχει ςτακεροποιθτζσ και διαςκορπιςτζσ ςε ζνα ενιαίο πακζτο βελτίωςθσ 
ποιότθτασ του bio-diesel. Ενιςχφει ςθμαντικά τθν αποκθκευτικι ςτακερότθτα τόςο του bio-diesel 
B100 (FAME) όςο και των προςμίξεων του με ορυκτό diesel. Να ζχει προθγμζνθσ τεχνολογίασ 
διαςκορπιςτζσ που περιζχει, δρουν διαλυτικά ςτο gel που ςυγκρατεί ομογενοποιθμζνθ τθν 
μθκυτολάςπθ. Το gel που παράγουν οι μφκθτεσ των πετρελαίων (που με τθν παρουςία bio-diesel 
αυξάνονται αλματωδϊσ), να χάνει τθν ςυγκολλθτικι του ουςία ςτθν ιςχυρι παρουςία του 
προϊόντοσ και αυτοδιαλφεται, αποτρζποντασ ζτςι το μπλοκάριςμα φίλτρων και αγωγϊν. 
Ταυτόχρονα να παρζχει ιςχυρι αντιοξειδωτικι προςταςία 
 

7 

ΑΠΟΪΟΝΛΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 
(CPV:24950000-8) 

Κατάλλθλο για ςυμπλιρωμα ςτισ μπαταρίεσ των αυτοκινιτων .Επίςθσ και ςτα ψυγεία των 
αυτοκινιτων. 

 

8 

ΤΓΡΟ ΠΛΣΛΛΛΚΡΑ 
(CPV:24950000-8) 

ΡΟΣΤΑΣΛΑ - ΑΥΤΟΥΣΛΟ: -33ºC εωσ-40ºC 
Κατάλλθλο για τουσ χειμερινοφσ μινεσ με αντιψυκτικζσ ιδιότθτεσ ζωσ τουσ -33ºC εωσ-40ºC εάν 
χρθςιμοποιθκεί αυτοφςιο. Ρροςτατεφει το παρμπρίη από γρατςουνιζσ και χαρίηει τζλεια 
ορατότθτα. Δεν επθρεάηει το χρϊμα. Αποτρζπει τθν επικάκιςθ αλάτων ςτο ςφςτθμα ρίψθσ του 
υγροφ. 
 

9 

ΠΡΕΪ ΚΑΚΑΡΛΣΛΚΟ ΦΡΕΝΩΝ (Brake Cleaner) 
(CPV:24950000-8) 

Για τον κακαριςμό καρβουνίλασ από τθν τριβι των δίςκων και ταμποφρων των φρζνων, του 
δίςκου, του πλατό κ.λ.π. Να ςτεγνϊνει τθν επιφάνεια γριγορα. 
 

10 

ΠΡΕΪ ΑΝΣΛΚΩΡΛΑΚΟ 
(CPV:24950000-8) 

Το προϊόν να είναι εξαιρετικό διειςδυτικό αντιςκωριακό με γραφίτθ ι χωρίσ, για μπουλόνια, 
παξιμάδια, πφρουσ, ςοφςτεσ κ.λ.π 
 

11 

ΠΡΕΪ ΑΛΚΕΡΑ ΠΡΟΚΛΝΘΘ 
(CPV:24950000-8) 

Αικζρασ προκίνθςθσ για κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ 
 

12 
ΠΡΕΪ ΓΡΑΟ 

(CPV:24950000-8) 
Σπρζι γράςο . Το προϊόν να δθμιουργεί μια ανκεκτικι προςτατευτικι μεμβράνθ, θ οποία μειϊνει 
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δραςτικά τθν φκορά και τθν τριβι. 
 

13 

ΠΡΕΪ ΑΠΟΣΡΕΠΣΛΚΟ ΚΟΤΡΛΑ ΜΕ ΦΛΛΜ ΑΛΟΤΜΛΝΛΟΤ 
(CPV:24950000-8) 

Για ψεκαςμό ςε βίδα (μπουλόνι – παξιμάδι κ.λ.π) και τθν επιφάνεια επαφισ που κζλουμε να 
βιδϊςουμε. Αμζςωσ να δθμιουργεί ζνα φιλμ από μικρομόρια αλουμινίου . Βιδϊνουμε τθν βίδα 
(μπουλόνι παξιμάδι κ.λ.π) και το μζταλλο δεν ςκουριάηει ποτζ. Ζχουμε εφκολο ξεβίδωμα ακόμθ και 
μετά από χρόνια. Εξαιρετικά χριςιμο ςτθν ναυτιλία και ςε εκχιονιςτικά μθχανιματα. Επίςθσ 
κατάλλθλο για αποφυγι επικακιςεων ςε πόλουσ μπαταριϊν. 
 
 

14 

ΠΡΕΪ ΓΡΑΟ ΧΑΛΚΟΤ  +1000°C 
(CPV:24950000-8) 

Γράςο υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε χαλκό ϊςτε να διακζτει: 1) πολφ καλζσ ιδιότθτεσ πρόςφυςθσ, 2) 
υψθλι κερμικι αντίςταςθ (+1000°C) και ανκεκτικότθτα ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ, 3) εξαιρετικι 
αντοχι ςτο νερό και τθν πίεςθ, 4) αποτρζπει τθ φκορά, τθ διάβρωςθ και το κόλλθμα μετάλλων 
λόγω κερμότθτασ, 5) καταπολεμά αποτελεςματικά το τρίξιμο από τα τακάκια των διςκόφρενων, 6) 
προςτατεφει τουσ πόλουσ τθσ μπαταρίασ από διαβρωτικά κατάλοιπα, 7) αν ψεκαςτεί κατά τθν 
τοποκζτθςθ των μπεκ, αυτά κα βγαίνουν εφκολα ακόμθ και μετά από χρόνια. 
 

15 

ΓΡΑΑ ΛΛΚΛΟΤ  
 (CPV 24951000-5) 

NLGI 2     Γράςα με βάςθ το λίκιο, ενιςχυμζνα με αντιοξειδωτικά και αντι-διαβρωτικά πρόςκετα 
υψθλισ πίεςθσ με (ΕΡ). Είναι κατάλλθλα για εφαρμογζσ ςε ρουλεμάν, κουηινζτα, ατζρμονεσ, 
μειωτιρεσ ςτροφϊν κ.ά., Κερμοκραςίεσ λειτουργίασ περίπου -30ºC ζωσ +130ºC DIN 51825 KP/K-30   
ISO LB/GB 
 

16 

ΑΝΣΛΨΤΚΣΛΚΟ ΤΓΡΟ  ΓΛΑ  ΨΤΚΣΛΚΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΚΛΝΘΣΘΡΩΝ 
(CPV 24961000-8) 

Αντιψυκτικό / αντικερμικό υγρό για το δίκτυο ψφξθσ των κινθτιρων, με εξαιρετικζσ 
αντιδιαβρωτικζσ ιδιότθτεσ. Κατάλλθλο για μθχανζσ φτιαγμζνεσ από κράματα μετάλλων, 
χυτοςίδθρο, αλουμίνιο κ.λπ. να ικανοποιεί και τισ απαιτιςεισ VW/AUDI/SEAT/SKODA TL-774-D, GM 
6277,FORD WSS-M97B44, MB 325.3, MAN 324 Type SNF,MTU MTL 5048, VOLVO 1286083 .  ASTM 
D3306-05 /D4985    BS6580:2010 AFNOR NF R15-601 
Απαιτείται αραίωςθ με νερό πριν τθ χριςθ του. 

 Σε αναλογία 50%: προςταςία ζωσ (-37 με -40°C) 

 Σε αναλογία 45%: προςταςία ζωσ (-27 με -30°C) 

 Σε αναλογία 40%: προςταςία ζωσ (-23 με -25°C) 

 Σε αναλογία 35%: προςταςία ζωσ (-19 με -22°C) 

 
 
 
 
 Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε κάκε είδουσ ζλεγχο που κα κρίνει ςκόπιμο, προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει και να εξαςφαλίςει τθν ςυμφωνία τθσ ποιότθτασ των παραδοκζντων ειδϊν με αυτι των ελλθνικϊν και 
των κοινοτικϊν διατάξεων. 
 Επίςθσ ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να αποςτζλλει δείγματα από τα παραδοκζντα είδθ ςτο Γενικό 
Χθμείο του Κράτουσ, ϊςτε να ελζγχεται θ ποιότθτα και θ ςυμφωνία με τισ προδιαγραφζσ. Εφόςον από τθ χριςθ 
του ακατάλλθλου είδουσ επζλκει φκορά ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό ι ςτα μθχανιματα του Διμου, ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που προξζνθςε το 
ακατάλλθλο προϊόν. 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ  ΔΛΟΛΚΘΘ  
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ- ΚΡΑΚΘ  
ΔΘΜΟ ΘΡΩΛΚΘ ΠΟΛΘ ΝΑΟΤΑ                                                           
ΔΘΜΟΣΛΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΝΑΟΤΑ                                                         
Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΛΚΩΝ ΤΠΘΡΕΛΩΝ 
ΣΜΘΜΑ Θ/Μ  

 
ΟΜΑΔΑ 4: ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΑ & ΧΘΜΛΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ  ΠΡΟΣΑΛΑ ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΩΝ-ΠΡΟΚΕΣΑ -ΓΡΑΑ 

 
 

ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΛΜΟ ΜΕΛΕΣΘ (€) 
 

 

ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΑ & ΧΘΜΛΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ 
ΠΡΟΣΑΛΑ ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΩΝ-ΠΡΟΚΕΣΑ 

ΟΜΑΔΑ 4 

Α/Α ΕΛΔΟ ΤΚΕΤΑΛΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡΘΘ 

 
ΤΝΟΛΛΚΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΛΜΘ  ΜΟΝ/ 
λίτρο ι κιλό  

ΤΝΟΛΟ 

1 AD-BLUE 3Χ10 lit lit 

 

7200 lit 0,87 6.264,00 

2 

ΚΑΚΑΡΛΣΛΚΟ 
ΦΛΛΣΡΟΤ 

ΩΜΑΣΛΔΛΩΝ 
ΑΛΚΑΛΘ (DPF) 

1 lit lit 

 
10 lit 

24,10 241,00 

3 

ΚΑΚΑΡΛΣΛΚΟ 
ΜΠΕΚ – 

ΒΑΛΒΛΔΩΝ 
ΠΕΣΡΕΛΑΛΟΤ 

Από 250ml 
ζωσ 1 lit 

lit 

 
4 lit 

23,00 92,00 

4 

ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΟ 
ΡΟΘ 

ΠΕΣΡΕΛΑΛΟΤ 
ΑΝΣΛΠΑΡΑΦΛΝΛΚ

Ο  – 
ΑΝΣΛΠΑΓΩΣΛΚΟ 

ΠΕΣΡΕΛΑΛΟΤ 

1 lit lit 

 
 

40 lit 
 7,80 312,00 

5 

ΑΠΟΡΡΟΦΘΣΛΚΟ 
ΝΕΡΟΤ ΓΛΑ 
ΤΣΘΜΑ 
ΚΑΤΛΜΟΤ 

Από 250ml 
ζωσ 1 lit 

lit 

 
4 lit 

20,40 81,60 

6 
ΔΛΑΚΟΡΠΛΣΘ 

ΜΤΚΘΣΟΛΑΠΘ 
ΠΕΣΡΕΛΑΛΟΤ 

1 lit lit 

 
8 lit 12,00 96,00 

7 
ΑΠΟΪΟΝΛΜΕΝΟ 

ΝΕΡΟ 
1 lit lit 

 
10 lit 1,90 19,00 

8 
ΤΓΡΟ 

ΠΛΣΛΛΛΚΡΑ 
Από 1lit 

  ζωσ 5 lit 
lit 

 
120 lit 2,10 252,00 
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9 

ΠΡΕΪ 
ΚΑΚΑΡΛΣΛΚΟ 

ΦΡΕΝΩΝ (Brake 
Cleaner) 

Από 400ml 
  ζωσ 500ml 

lit 

 
72 lit 

9,00 648,00 

10 
ΠΡΕΪ 

ΑΝΣΛΚΩΡΛΑΚΟ 
Από 400ml 
  ζωσ 500ml 

lit 

 
4 lit 8,80 35,20 

11 
ΠΡΕΪ ΑΛΚΕΡΑ 
ΠΡΟΚΛΝΘΘ 

Από 400ml 
  ζωσ 500ml 

lit 

 
4 lit 10,00 40,00 

12 ΠΡΕΪ ΓΡΑΟ 
Από 400ml 
  ζωσ 500ml 

lit 

 
4 lit 9,20 36,8 

13 

ΠΡΕΪ 
ΑΠΟΣΡΕΠΣΛΚΟ 
ΚΟΤΡΛΑ ΜΕ 

ΦΛΛΜ 
ΑΛΟΤΜΛΝΛΟΤ 

Από 400ml 
  ζωσ 500ml 

lit 

 
4 lit 

12,20 48,80 

14 
ΠΡΕΪ ΓΡΑΟ 

ΧΑΛΚΟΤ  
+1000°C 

Από 400ml 
  ζωσ 500ml 

lit 

 
4 lit 11,80 47,20 

15 
ΓΡΑΑ ΛΛΚΛΟΤ 

NLGI 2 EP 
Από 4 kg  
ζωσ 20 kg 

kg 

 
260kg 3,00 780,00 

16 

ΑΝΣΛΨΤΚΣΛΚΟ 
ΤΓΡΟ  ΓΛΑ  
ΨΤΚΣΛΚΑ 

ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ 
ΚΛΝΘΣΘΡΩΝ 

Από 4 kg  
ζωσ 20 kg 

lit 

 
420lit 

2,60 1092,00 

 ΤΝΟΛΟ 10.085,60 

Φ.Π.Α. 24% 2.420,54 

ΓΕΝΛΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

 
12.506,14 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΑ & ΧΘΜΛΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ 

ΠΡΟΣΑΛΑ ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΩΝ-ΠΡΟΚΕΣΑ -ΓΡΑΑ 
 
 

OMAΔΑ 4  : ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΑ & ΧΘΜΛΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΛΑ ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΩΝ-ΠΡΟΚΕΣΑ -ΓΡΑΑ 
 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Σα ηλεκηρονικά σποβαλλόμενα ηετνικά θσλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι 

υηθιακά σπογεγραμμένα από ηον καηαζκεσαζηικό οίκο. ε ανηίθεηη περίπηφζη  ηα ηετνικά θσλλάδια θα 

πρέπει να ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα 
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δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus) 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

Γηα ην θάζε πξνζθεξφκελν είδνο απφ ην πξνκεζεπηή λα ππάξρεη παξαπνκπή ζην δειηίν 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ πξνζθφκηζε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πξνζνρή ζηα δειηία ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, λα κελ αλαγξάθνληαη ηηκέο. 
 
 
 
 
 
 
 Προςφζρων επιχείρθςθ……………………………………………………………….  
Ζδρα…………………………………………………………………………… 
Οδόσ………………………………………αρικμόσ…………………………..  
Σθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 

  
 
 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΑ & ΧΘΜΛΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ 
ΠΡΟΣΑΛΑ ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΩΝ-ΠΡΟΚΕΣΑ -ΓΡΑΑ 

 
 

ΟΜΑΔΑ 4   - ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΛΝΑΚΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΑ & ΧΘΜΛΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ 
ΠΡΟΣΑΛΑ ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΩΝ-ΠΡΟΚΕΣΑ -ΓΡΑΑ 

Α/Α ΕΛΔΟ 

ΕΣΑΛΡΛΑ ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΩΝ 
– ΠΡΟΚΕΣΩΝ-

ΧΘΜΛΚΑ 
ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΩΝ 
(ΜΑΡΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΟ) 

ΟΝΟΜΑΛΑ Ι ΚΩΔΛΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ Ε 
PROSPECTUS 

1 AD-BLUE 

   

2 
ΚΑΚΑΡΛΣΛΚΟ ΦΛΛΣΡΟΤ 

ΩΜΑΣΛΔΛΩΝ ΑΛΚΑΛΘ (DPF) 

   

3 
ΚΑΚΑΡΛΣΛΚΟ ΜΠΕΚ – ΒΑΛΒΛΔΩΝ 

ΠΕΣΡΕΛΑΛΟΤ 

   

4 
ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΟ ΡΟΘ ΠΕΣΡΕΛΑΛΟΤ 

ΑΝΣΛΠΑΡΑΦΛΝΛΚΟ  – 
ΑΝΣΛΠΑΓΩΣΛΚΟ ΠΕΣΡΕΛΑΛΟΤ 

   

5 
ΑΠΟΡΡΟΦΘΣΛΚΟ ΝΕΡΟΤ ΓΛΑ 

ΤΣΘΜΑ ΚΑΤΛΜΟΤ 

   

6 
ΔΛΑΚΟΡΠΛΣΘ 

ΜΤΚΘΣΟΛΑΠΘ ΠΕΣΡΕΛΑΛΟΤ 

   

7 ΑΠΟΪΟΝΛΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 
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8 ΤΓΡΟ ΠΛΣΛΛΛΚΡΑ 

   

9 
ΠΡΕΪ ΚΑΚΑΡΛΣΛΚΟ ΦΡΕΝΩΝ 

(Brake Cleaner) 

   

10 ΠΡΕΪ ΑΝΣΛΚΩΡΛΑΚΟ 

   

11 ΠΡΕΪ ΑΛΚΕΡΑ ΠΡΟΚΛΝΘΘ 

   

12 ΠΡΕΪ ΓΡΑΟ 

   

13 
ΠΡΕΪ ΑΠΟΣΡΕΠΣΛΚΟ ΚΟΤΡΛΑ 

ΜΕ ΦΛΛΜ ΑΛΟΤΜΛΝΛΟΤ 

   

14 ΠΡΕΪ ΓΡΑΟ ΧΑΛΚΟΤ  +1000°C 

   

15 ΓΡΑΑ ΛΛΚΛΟΤ NLGI 2 EP 

   

16 
ΑΝΣΛΨΤΚΣΛΚΟ ΤΓΡΟ  ΓΛΑ  
ΨΤΚΣΛΚΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ 

ΚΛΝΘΣΘΡΩΝ 

   

 
 
 

Θμερομθνία        ........../........../..2018 
 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
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 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΜΑΔΑ 4 : ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΑ & ΧΘΜΛΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΛΑ ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΩΝ-ΠΡΟΚΕΣΑ -ΓΡΑΑ 
 

 Προςφζρων επιχείρθςθ……………………………………………………………….  
Ζδρα…………………………………………………………………………… 
Οδόσ………………………………………αρικμόσ…………………………..  
Σθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 
  
 

ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΑ & ΧΘΜΛΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ 
ΠΡΟΣΑΛΑ ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΩΝ –ΠΡΟΚΕΣΑ -ΓΡΑΑ 

 
ΟΜΑΔΑ 4 : ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΑ & ΧΘΜΛΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΛΑ ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΩΝ-ΠΡΟΚΕΣΑ -ΓΡΑΑ 

 

Α/Α ΕΛΔΟ ΤΚΕΤΑΛΑ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΣΡΘΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΛΜΘ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1 AD-BLUE  lit 7200 lit   

2 
ΚΑΚΑΡΛΣΛΚΟ ΦΛΛΣΡΟΤ ΩΜΑΣΛΔΛΩΝ 

ΑΛΚΑΛΘ (DPF)  lit 10 lit 
  

3 
ΚΑΚΑΡΛΣΛΚΟ ΜΠΕΚ – ΒΑΛΒΛΔΩΝ 

ΠΕΣΡΕΛΑΛΟΤ  lit 4 lit   

4 
ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΟ ΡΟΘ ΠΕΣΡΕΛΑΛΟΤ 

ΑΝΣΛΠΑΡΑΦΛΝΛΚΟ  – ΑΝΣΛΠΑΓΩΣΛΚΟ 
ΠΕΣΡΕΛΑΛΟΤ 

 lit 40 lit 
  

5 
ΑΠΟΡΡΟΦΘΣΛΚΟ ΝΕΡΟΤ ΓΛΑ ΤΣΘΜΑ 

ΚΑΤΛΜΟΤ  lit 4 lit   

6 
ΔΛΑΚΟΡΠΛΣΘ ΜΤΚΘΣΟΛΑΠΘ 

ΠΕΣΡΕΛΑΛΟΤ  lit 8 lit   

7 ΑΠΟΪΟΝΛΜΕΝΟ ΝΕΡΟ  lit 10 lit   

8 ΤΓΡΟ ΠΛΣΛΛΛΚΡΑ  lit 120 lit   

9 
ΠΡΕΪ ΚΑΚΑΡΛΣΛΚΟ ΦΡΕΝΩΝ (Brake 

Cleaner)  lit 72 lit   

10 ΠΡΕΪ ΑΝΣΛΚΩΡΛΑΚΟ  lit 4 lit   

11 ΠΡΕΪ ΑΛΚΕΡΑ ΠΡΟΚΛΝΘΘ  lit 4 lit   

12 ΠΡΕΪ ΓΡΑΟ  lit 4 lit   

13 
ΠΡΕΪ ΑΠΟΣΡΕΠΣΛΚΟ ΚΟΤΡΛΑ ΜΕ ΦΛΛΜ 

ΑΛΟΤΜΛΝΛΟΤ  lit 4 lit   

14 ΠΡΕΪ ΓΡΑΟ ΧΑΛΚΟΤ  +1000°C  lit 4 lit   

15 ΓΡΑΑ ΛΛΚΛΟΤ NLGI 2 EP  kg 260 kg   

16 
ΑΝΣΛΨΤΚΣΛΚΟ ΤΓΡΟ  ΓΛΑ  ΨΤΚΣΛΚΑ 

ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΚΛΝΘΣΘΡΩΝ  lit 420 lit   

 ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 
24% 

 

ΓΕΝΛΚΟ 
ΤΝΟΛΟ € 

 

 
Θμερομθνία        ........../........../..2018 

 
                                                             Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  
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ΓΕΝΛΚΟ  ΤΝΟΛΟ  - ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΛΜΟ ΜΕΛΕΣΘ (€) 
 

¨ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΤΛΜΩΝ ΚΕΡΜΑΝΘ ΚΑΛ ΚΛΝΘΘ ΚΑΛ ΛΛΠΑΝΣΛΚΩΝ ΚΑΛ ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΩΝ ΠΡΟΚΕΣΩΝ  
ΔΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΔΛΕΣΛΑ  10/2018-9/2020” 

ΚΑ 02.10.6643,    02.15.6643,   02.30.6643,  02.35.6643,  02. 45.6643 
ΚΑ 02.20.6411,    02.30.6411,   02.35.6411 

ΚΑ 02.20.6641,    02.30.6641,  02.35.6641,  02.20.6644.001 
 

 

 ΤΝΟΛΛΚΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΛΜΟ ΔΛΕΣΛΑ 

ΟΜΑΔΑ 1 220.967,74 

ΟΜΑΔΑ  2  436.651,88 

ΟΜΑΔΑ 3 27.057,80 

ΟΜΑΔΑ 4 10.085,60 

ΤΝΟΛΟ 694.763,02 

Φ.Π.Α. 24% 166.743,11 

ΤΝΟΛΟ 861.506,13 
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Αρ. προμελζτθσ: 1/2018 

 
ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΛΜΩΝ ΚΕΜΑΝΣΘΣ,  

ΚΛΝΘΣΘΣ ΚΑΛ ΛΛΡΑΝΤΛΚΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ  
ΓΛΑ ΤΛΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  

«ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» 
ΓΛΑ ΤΘ ΔΛΕΤΛΑ 2018 – 2019 & 2019-2020 

 

 

 

ΠΡΟΜΕΣΡΘΘ 

 

                                   

   Π Ρ Ο Μ Ε Σ Ρ Θ  Θ  

Ωσ προσ τθν προμικεια των καυςίμων κζρμανςθσ οι υπό προμικεια ποςότθτεσ αφοροφν τθν περίοδο 
από 1-1-2019, κακϊσ νωρίτερα υπάρχουν οι εν ιςχφ ςυμβάςεισ: 

- Για τα πετρζλαια τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Νάουςασ θ υπ’ αρ. 305/16-2-2018 με θμερομθνία 
λιξθσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2018. 

- Για τα πετρζλαια των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Ανκεμίων και Ειρθνοφπολθσ,  θ υπ’ αρ. 335/22-2-
2018 με θμερομθνία λιξθσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2018. 

Γενικά για τα υπόλοιπα προσ προμικεια είδθ, (καφςιμα κζρμανςθσ και λιπαντικά), ιςχφει ότι θ 
υπογραφι των ςυμβάςεων για τθν προμικεια τουσ να γίνει μετά τθ λιξθ των ιςχυουςϊν 
ςυμβάςεων. 

 

Α/Α Δθμοτικι Ενότθτα Είδοσ Μονάδα  

μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 

2019 

Ροςότθτα 

2020 

Συνολικι 
ποςότθτα 

ΟΜΑΔΑ 
1 

Νάουςασ Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ 

lit       66.522       66.522 133.044 

ΟΜΑΔΑ 
2 

Ανκεμίων & 
Ειρθνοφπολθσ 

Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ 

lit       51.170       51.170 102.340 

       

ΤΝΟΛΟ     117.692     117.692 235.384 

 
 
ΟΜΑΔΑ 3 ΚΑΤΛΜΑ ΚΛΝΘΘ 
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ΟΜΑΔΑ 4 ΛΛΠΑΝΣΛΚΑ 

Α/Α Πχθμα Είδοσ Μονάδα  

μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 

2018-2019 

     Ροςότθτα 

2019-2020 

Συνολικι 
ποςότθτα 

1 ΚΘΥ 7372 Λάδι κινθτιρα lit 14,00 14,00 28,00 

2 ΚΘΥ 7376 Λάδι κινθτιρα lit 14,00 14,00 28,00 

3 ΚΘΥ 7377 Λάδι κινθτιρα lit 14,00 14,00 28,00 

ΤΝΟΛΟ 42,00  42,00 84,00 

 
   Α/Α Πχθμα Είδοσ Μονάδα  

μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 

2018-2019 

  ποςότθτα 

2019-2020 

Συνολικι 
ποςότθτα 

1 ΚΘΥ 7372 Λιπαντικό κιβωτίου ταχυτιτων lit 3,00 3,00 6,0 
ΤΝΟΛΟ 3,0 3,0 6,0 

 
 
 
 
 

Α/Α Πχθμα Είδοσ Μονάδα  

μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 

2018-2019 

Ροςότθτα 

2019-2020 

Συνολικι 
ποςότθτα 

1 ΚΘΥ 7372 Λάδι υδραυλικοφ τιμονιοφ lit 1,0 1,0 2,0 
2 ΚΘΥ 7376 Λάδι υδραυλικοφ τιμονιοφ      lit                  1,0                  1,0 2,0 
3 ΚΘΥ 7377 Λάδι υδραυλικοφ τιμονιοφ      lit                  1,0                  1,0 2,0 

ΤΝΟΛΟ 3,0 3,0 6,0 

 

                           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Πχθμα Είδοσ Μονάδα  

μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 

2018-2019 

Ροςότθτα 

2019-2020 

Συνολικι 
ποςότθτα 

1 ΚΘΥ 7372 Απλι αμόλυβδθ βενηίνθ lit 1.344 1.344 2.688 

2 ΚΘΥ 7376 Απλι αμόλυβδθ βενηίνθ lit 1.344 1.344 2.688 

3 ΚΘΥ 7377 Απλι αμόλυβδθ βενηίνθ lit 1.344 1.344 2.688 

ΤΝΟΛΟ 4.032          4.032 8.064 
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ΣΕΧΝΛΚΕ  ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ ΚΑΛ ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΛΜΟ  ΚΑΤΛΜΩΝ 

 

Σο υπό προμικεια πετρζλαιο κζρμανςθσ, είναι: 

Α/Α Δθμοτικι 

Ενότθτα 

Είδοσ Μονάδα 

μζτρθςθσ 

Συνολικι 
ποςότθτα 

2019-
2020 

Τιμι 
μονάδασ 

(χωρίσ 
ΦΡΑ) 

Σφνολα 

(χωρίσ 
ΦΡΑ) 

ΦΡΑ 
(24%) 

Σφνολα 

(με ΦΡΑ) 

ΟΜΑΔΑ 
1 

Νάουςασ Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ 

lit 133.044 0.788 104.838,67 25.161,28 129.999,95 

ΟΜΑΔΑ 
2 

Ανκεμίων & 
Ειρθνοφπολθσ 

Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ 

lit 102.340 0.788 80.643,92 19.354,54  99.998,46    

 

         

ΤΝΟΛΟ 235.384  185.482,59 44.515,82 229.998,41 

 

 
Σα υπό προμικεια ΟΜΑΔΑ 3 καφςιμα κίνθςθσ, είναι: 

 

Α/Α Πχθμα Είδοσ Μονάδα  

μζτρθςθσ 

Συνολικι 
ποςότθτα 

2018-
2020  

Τιμι 
μονάδασ 

(χωρίσ ΦΡΑ) 

Σφνολα 

(χωρίσ 
ΦΡΑ) 

ΦΡΑ 
(24%) 

Σφνολα 

(με ΦΡΑ) 

1 ΚΘΥ 7372 Απλι αμόλυβδθ 
βενηίνθ 

lit 2.688 1,228 3.300,86 792,21 4.093,07 

2 ΚΘΥ 7376 Απλι αμόλυβδθ 
βενηίνθ 

lit 2.688 1,228 3.300,86 792,21 4.093,07 

3 ΚΘΥ 7377 Απλι αμόλυβδθ 
βενηίνθ 

lit 2.688 1,228 3.300,86 792,21 4.093,07 

ΤΝΟΛΟ 8.064  9.902,58 2.376,63 12.279,21 

 
 

 
ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΛΜΟ  ΚΑΛ ΣΕΧΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ ΟΜΑΔΑ 4 ΛΛΠΑΝΣΛΚΩΝ 

 

 

1. ΓΕΝΛΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΛΣΛΚΑ 
 Τα υπό προμικεια λιπαντικά, να είναι γνωςτϊν εργοςταςίων που να 
αντιπροςωπεφονται ςτθν χϊρα μασ, να είναι πρωτογενι και να ανταποκρίνονται ςτουσ 
κανονιςμοφσ τθσ Ε.Ε. και διεκνείσ (ACEA / API) ,παραγωγισ 2017-2018 
 





 

 

22 

2. ΕΛΔΛΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΛΣΛΚΑ (ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ) 
 
ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ Α 

Α/Α ΛΑΔΛ HMIΤΝΚΕΣΛΚΟ ΒΕΝΗΛΝΟΚΛΝΘΣΘΡΩΝ  (ΚΩΔ CPV 09211100-2) 

1 SAE 10W-40     API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3/B4,  να ικανοποιεί και τισ απαιτιςεισ VW 501 01/505 00, MB 

229.1,PSA E&D, JASO «SG» 

 

  ΛΑΔΛ HMIΤΝΚΕΣΛΚΟ ΒΕΝΗΛΝΟΚΛΝΘΣΘΡΩΝ  (ΚΩΔ CPV 09211100-2) 

Α/Α ΤΥΡΟΣ (SAE) Μ.Μ. 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΕΤΩΝ  2018-
2019 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΕΤΩΝ 

2019-2020 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 10W-40 lit 42 42 84 4,90 411,6 

   ΤΝΟΛΟ 411,6 

  Φ.Π.Α. 24% 98,78 

  ΓΕΝΛΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

510,38 € 

 

 

 

ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ B 
Α/Α ΛΛΠΑΝΣΛΚΑ ΟΔΟΝΣΩΣΩΝ ΣΡΟΧΩΝ (ΒΑΛΒΟΛΛΝΕ)  (KΩΔ CPV 09211400-5) 

1 SAE 75W-90    API GL-5 & GL-4 και MT-1, SAE J 2360 (MIL-L-PRF-2105E), να ικανοποιεί και τισ απαιτιςεισZF 

TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16Β, 16F, 17B, MAN 3343 SL,Scania STO 1 
 

 
  ΛΛΠΑΝΣΛΚΑ ΟΔΟΝΣΩΣΩΝ ΣΡΟΧΩΝ (ΒΑΛΒΟΛΛΝΕ)  (KΩΔ CPV 09211400-5) 

Α/Α ΤΥΡΟΣ (SAE) Μ.Μ. 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
2018-2019 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
2019-2020 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. SAE 75W-90 lit 3 3 6 7,10 42,60 

   ΤΝΟΛΟ 42,60 

  Φ.Π.Α. 24% 10,22 

  ΓΕΝΛΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

52,82 € 

 
 

ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ Γ 
Α/Α ΛΛΠΑΝΣΛΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΚΛΒΩΣΛΩΝ& Τ/Δ ΣΛΜΟΝΛΟΤ                       (KΩΔ CPV 

09211600-7) 

1 ATF III θ IV  να καλφπτει τισ απαιτιςεισ των παρακάτω καταςκευαςτϊν: GM DEXRON 

III/IID, FORD MERCON, MB 236.1, 236.5,GM ALLISON C-4, VOITH 55.6335, ZF TE-ML-14A,CATERPILLAR TO-2, 
MAN 339 Type D 
 
 

 

  ΛΛΠΑΝΣΛΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΚΛΒΩΣΛΩΝ & Τ/Δ ΣΛΜΟΝΛΟΤ                                   (KΩΔ CPV 

09211600) 
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Α/Α ΤΥΡΟΣ  Μ.Μ. 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
2018-2019 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ
2019-2020 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ 

ΤΛΜΘ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. ATF III θ IV lit 3 3 6 4,0 24,0 

   ΤΝΟΛΟ 24,0 

  Φ.Π.Α. 24% 5,76 

  ΓΕΝΛΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

29,76 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΤΝΟΛΛΚΟ ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΛΜΟ ΟΜΑΔΑ 4 ΛΛΠΑΝΣΛΚΩΝ ΜΕΛΕΣΘ ΑΠΟ ΟΛΕ ΣΛ 

ΚΑΣΘΓΟΡΛΕ 

 

 

ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΤΥΡΟΣ Μ.Μ. 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
2018-2020 

ΤΛΜΘ  
ΜΟΝΑΔΑΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α 10W-40 lit 84 4,90 411,60 

Β 75W-90 lit 6 7,10 42,60 

Γ ATF III θ IV  lit 6 4,00 24,00 

 ΤΝΟΛΟ 478,20 

Φ.Π.Α. 24% 114,77 

ΓΕΝΛΚΟ 
ΤΝΟΛΟ € 

592,97€ 

 

 

 

 

 

Σν Ννκηθφ Πξφζσπν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε θάζε είδνπο έιεγρν πνπ ζα θξίλεη 

ζθφπηκν, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ζπκθσλία ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξαδνζέλησλ εηδψλ κε απηή ησλ ειιεληθψλ θαη ησλ θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ. 

Δπίζεο ην Ννκηθφ Πξφζσπν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα απφ ηα παξαδνζέληα 

είδε ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ψζηε λα ειέγρεηαη ε πνηφηεηα θαη ε ζπκθσλία κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο. Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ηνπ αθαηάιιεινπ είδνπο επέιζεη θζνξά ζηνλ κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ ή ζηα απηνθίλεηα ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη 

φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε ην αθαηάιιειν πξντφλ. 
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    Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνπο εμήο Κ.Α. εμφδσλ ηνπ νηθείνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαηά ηα έηε 2018 θαη 2019 θαη  2020  κε ρξεκαηηθά πνζά ηα νπνία δελ ζα ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά 

θαη γηα ηα 2 έηε ηνλ αλσηέξσ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ δειαδή: 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΛΤΔΣΟΤ ΓΑΠΑΝΗ 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΛΜΩΝ ΚΕΜΑΝΣΘΣ,  
ΚΛΝΘΣΘΣ ΚΑΛ ΛΛΡΑΝΤΛΚΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ  

ΓΛΑ ΤΛΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  
«ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» 

ΓΛΑ ΤΘ ΔΛΕΤΛΑ 2018 – 2019 & 2019-2020 
 

 

  
 ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ 

ΘΔΡΜΑΝΗ 

ΠΟΟ 

ΣΡΙΜΗΝΟΤ 

2018 

 

ΠΟΟ 

2019 

ΠΟΟ  

2020 

ΤΝΟΛΟ 

ΚΑΔ 15/6643.00   - 114.999,21 114.999,20 229.998,41€ 

 

ΚΑΤΙΜΑ 

ΚΙΝΗΗ 

& ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 

ΠΟΟ 

ΣΡΙΜΗΝΟΤ 

2018 

 

ΠΟΟ 

2019 

ΠΟΟ  

2020 

ΤΝΟΛΟ 

ΚΑΔ 15/6641.01    1.000,00        1.000,00 

  15/6641  6.436,09 5.436,09 11.872,18 

  ΤΝΟΛΑ 1.000,00 121.435,30 120.435,29  242.870,59 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΔΝΣΤΠΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 
 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Σα ηλεκηρονικά σποβαλλόμενα ηετνικά θσλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι 

υηθιακά σπογεγραμμένα από ηον καηαζκεσαζηικό οίκο. ε ανηίθεηη περίπηφζη  ηα ηετνικά θσλλάδια θα 

πρέπει να ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα 

δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus) 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

Γηα ην θάζε πξνζθεξφκελν είδνο απφ ην πξνκεζεπηή λα ππάξρεη παξαπνκπή ζην δειηίν 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ πξνζθφκηζε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πξνζνρή ζηα δειηία ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, λα κελ αλαγξάθνληαη ηηκέο. 

 

 
 Προζθέρφν επιτείρηζη……………………………………………………………….  

Έδρα…………………………………………………………………………… 

Οδός………………………………………αριθμός…………………………..  

Σηλέθφνο …………………………….. fax …………………………………. 

  

 

 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ……………………….. 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙ

Δ 
ΣΤΠΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

(ΜΑΡΚΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ) 

ΟΝΟΜΑΙΑ Ή ΚΩΓΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Δ 

PROSPECTUS 

Α 10W-40    

Β 75W-90    

Γ ATF III η IV     

 

 

 

 

 

 

Ηκεξνκελία        ........../........../..2018 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΣΟ  KEΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ¨ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Προζφέρων επιχείρηζη……………………………………………………………….  

Έδρα…………………………………………………………………………… 

Οδός………………………………………αριθμός…………………………..  

Σηλέφωνο …………………………….. fax …………………………………. 

  

 

ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΣΤΠΟ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΛΜΘ  

ΜΟΝΑΔΑΣ € 
ΣΥΝΟΛΟ 

Α 10W-40 lit 84   

Β 75W-90 lit 6   

Γ ATF III η IV  lit 6   

 ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΛΚΟ 
ΤΝΟΛΟ  

 

 

Ημερομηνία        ........../........../..2018 

 

 Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  
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 Ε.Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Δήμου Νάουσας 

αρ.μελέτης  2/2018 
3/4/2018 

 
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ –ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

    Οι παρούσες προδιαγραφές  πρέπει  να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις  και να  
εναρμονίζονται στην Ελληνική Νομοθεσία ,τις οποίες προδιαγραφές πρέπει να πληροί  το 
πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων 
θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. 
 
Ειδικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από 
την 
κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις: 
· Σης Απόφασης του Α.Φ.. 468/2002 (ΥΕΚ 1273Β/5.9.2003), 
· Σης Απόφασης του Α.Φ.. 467/2002 (ΥΕΚ 1531Β/16.10.2003) και 
· Σης Απόφασης του Α.Φ.. 284/2006 (ΥΕΚ 1736Β/30.8.2007). Όπως ισχύουν 

ENΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΕΣΙΑ(10/2018-9/2020) 
Είδος 
προμήθειας 

KΩΔ 
CPV 

Μον.
/Μετ. 

Ποσότητα 
2018-2019 

Ποσότητα 
2019-2020 

υνολικ
ήΠοσότ
ητα 

Σιμή/μ
ον. 

Καθαρή 
Αξία 

ΥΠΑ 24% ΤΝΟΛΟ 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης  
Ομάδα 1 
(Δημοτική Ενότητα 
Νάουσας) 

09135100 λίτρα 80.000 
 

80.000 
 

160.000 0,788 126.080,0 30.259,2 156.339,2 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης  
Ομάδα 2 
(Δημοτικές Ενότητες 
Ανθεμίων & 
Ειρηνούπολης)  

09135100 λίτρα 44.000 44.000 88.000 0,788 69.344,0 16.642,56 85.986,56 

ΤΝΟΛΟ   

124.000 124.000 

 

248.000  195.424 46.901,76 242.325,76 

 
 
 

Ε.Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Δήμου Νάουσας 

αρ.μελέτης  3/2018 
3/4/2018 

 
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ –ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

    Οι παρούσες προδιαγραφές  πρέπει  να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις  και να  
εναρμονίζονται στην Ελληνική Νομοθεσία ,τις οποίες προδιαγραφές πρέπει να πληροί  το 
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πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων 
θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. 
 
Ειδικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από 
την 
κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις: 
· Σης Απόφασης του Α.Φ.. 468/2002 (ΥΕΚ 1273Β/5.9.2003), 
· Σης Απόφασης του Α.Φ.. 467/2002 (ΥΕΚ 1531Β/16.10.2003) και 
· Σης Απόφασης του Α.Φ.. 284/2006 (ΥΕΚ 1736Β/30.8.2007). Όπως ισχύουν 

ENΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΕΣΙΑ(10/2018-9/2020) 

 
 
 

                  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                          Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Θ/Μ                      Ο Δ/ΝΤΘΣ Τ.Υ.Δ.Ν. 
 
 
 
     ΒΟΓΛΑΤΗΛΔΘΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ            ΡΑΛΑΛΑΣ ΓΕΩΓΛΟΣ                       ΚΥΛΑΚΛΔΘΣ ΡΑΥΛΟΣ 
       ΜΘΧ/ΤΘΣ  ΟΧΘΜΑΤΩΝ  Δ.Ε.           ΘΛ/ΓΟΣ ΜΘΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.               ΡΟΛΛΤΛΚΟΣ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ Ρ.Ε. 

 

Είδος 
προμήθειας 

KΩΔ 
CPV 

Μον.
/Μετ. 

Ποσότητα 
2018-2019 

Ποσότητα 
2019-2020 

υνολική 
Ποσότητα 
 

Σιμή/μον. Καθαρή 
Αξία 

ΥΠΑ 24% ΤΝΟΛΟ 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης  
Ομάδα 1 
(Δημοτική Ενότητα 
Νάουσας) 

09135100 λίτρα 80.000 
 

80.000 
 

160.000 0,788 126.080,0 30.259,2 156.339,2 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης  
Ομάδα 2 
(Δημοτικές 
Ενότητες Ανθεμίων 
& Ειρηνούπολης)  

09135100 λίτρα 44.000 44.000 88.000 0,788 69.344,0 16.642,56 85.986,56 

ΤΝΟΛΟ   

124.000 124.000 

 

248.000  195.424 46.901,76 242.325,76 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
18-299116-001
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-
URL της ΕΕ
National Official Journal
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Type of procedure
Open procedure
Τίτλος:
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Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία —άνω των ορίων— μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για
πολυετή προμήθεια καυσίμων θέρμανσης κτιρίων - κίνησης λιπαντικών και
βελτιωτικών πρόσθετων, για τα αυτοκίνητα του Δήμου Νάουσας και τα νομικά
του πρόσωπα.
Σύντομη περιγραφή:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, σύμφωνα
με το άρθρο 27 του ν. 4412/16. Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας
σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης λιπαντικών
και βελτιωτικών πρόσθετων για τα αυτοκίνητα, με τη μέθοδο χορηγητών
προμηθευτών (το ΦΕΚ Α 240 /12.12.2012) για τον Δήμο Νάουσας και τα νομικά
του πρόσωπα:1) τον Δήμο Νάουσας·2) το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης και 3) την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
4) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Διάρκεια συμβάσεων 24
μήνες.
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
13054/4-7-2018

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι     

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-

-3-





β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
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β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
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-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
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Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
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ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
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-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
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Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
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εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική
νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι
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Ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς
τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
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-
Τόπος
-
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΙΙΙ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

1. Τπόδειγμα Εγγσηηικής Επιζηολής σμμεηοτής 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ......................................  

Καηάζηεκα  ........................................  

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ - ηει-FAX) Ζκεξνκελία έθδνζεο .......................  

ΔΤΡΩ .............................................  

Πξνο: 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ    ΕΠΙΣΟΛΗ    ΤΜΜΕΣΟΥΗ    σπ'    αριθμόν     ....................................................     για 

ΕΤΡΩ ...................................................  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα 

θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 

κέρξη      ηνπ      πνζνύ      ησλ      ΔΤΡΩ       ................................................        (θαη      νινγξάθσο) 

 .......................................................................... ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

 .................................................................................................. ,   νδόο

 .................................................................................................. , 

αξηζκόο ..................... , ΣΚ ................................ (ή ζε περίπηωζη Ένωζης ππέξ ησλ εηαηξηώλ (1) 

 .......................................  , (2)  .............................................. , θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο 

θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο 

έλσζεο πξνκεζεπηώλ), δηα ηελ ζσμμεηοτή ηεο εηο ηνλ δηελεξγνύκελν δηαγσληζκό ηεο………….      

γηα ηελ     πξνκήζεηα     ……………….. 

 ......................................................................        ζύκθσλα       κε       ηελ       ππ'       αξηζ. 

 .............................................. Γηαθήξπμε ζαο. 

Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό απνξξένπζεο 

ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο θαζ' όιν ην ρξόλν ηζρύνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο κέζα ζε  πέληε εκέξεο  ( 5) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξύλεη. 

Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο. 

Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ...................................................................................  

ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Ο ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, 

όπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα 

ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 





 

 

2. Τπόδειγμα Εγγσηηικής Επιζηολής Καλής Εκηέλεζης 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ......................................  

Καηάζηεκα  ........................................  

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ - ηει-FAX) 

Πξνο: 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ   ΕΠΙΣΟΛΗ   ΚΑΛΗ  ΕΚΣΕΛΕΗ  σπ'  αριθμόν   ...................................................   για 

ΕΤΡΩ ...................................................  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα 

θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 

κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ .....................  (θαη νινγξάθσο) ..................................... ζην νπνίν θαη κόλν 

πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο

 Δηαηξείαο 

 ..........................................................................,     νδόο ...................................................... ,     αξηζκόο 

 .................. , ΣΚ .................................  (ή ζε περίπηωζη Ένωζης ππέξ ησλ εηαηξηώλ (1) 

 .......................................  , (2)  .............................................. , θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο 

θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο 

έλσζεο πξνκεζεπηώλ), γηα ηελ θαιή εθηέιεζε από απηή ησλ όξσλ ηεο  ζύκβαζεο, πνπ ππόγξαςε καδί 

ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα …………… 

 ........................................... (αξηζκόο δηαθήξπμεο ............. / ....... ) πξνο θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ  

Ζξσηθήο Πόιεσο  Νάνπζαο θαη ην νπνίν πνζόλ θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο   

ΔΤΡΩ απηήο. 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξύλεη. 

Ζ παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, 

νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρύ. 

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα 

ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 

Ζκεξνκελία έθδνζεο .......................  

ΔΤΡΩ .............................................  





ΘΕΜΑ: ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΣΟ  ………………………………………..¨ 

ΣΜΗΜΑ 2 

ΟΜΑΔΑ 4 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Σα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα 

πρζπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. ε αντίθετη 

περίπτωςη  τα τεχνικά φυλλάδια θα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ 

ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα 

αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων 

(Prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
Για το κάκε προςφερόμενο είδοσ από το προμθκευτι να υπάρχει παραπομπι ςτο 

δελτίο τεχνικϊν προδιαγραφϊν που προςκόμιςε ςτον παρακάτω πίνακα. Προςοχι ςτα 

δελτία τεχνικϊν προδιαγραφϊν, να μθν αναγράφονται τιμζσ. 

 

 
 Προζφέρων επιχείρηζη……………………………………………………………….  

Έδρα…………………………………………………………………………… 

Οδός………………………………………αριθμός…………………………..  

Σηλέφωνο …………………………….. fax …………………………………. 

  

 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ……………………….. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΥΠΟΣ 

ΕΣΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

(ΜΑΡΚΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ) 

ΟΝΟΜΑΙΑ Ή 

ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ε 

PROSPECTUS 

Α 10W-40    

Β 75W-90    

Γ ATF III η IV     

 

 Ημερομθνία        ........../........../..2017 

 

 Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  

 





ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΕΛΣΙΩΣΙΚΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΑ -ΓΡΑΑ 

 

TMHMA 1 

ΟΜΑΔΑ 4 

OMAΔΑ 4  : ΒΕΛΣΙΩΣΙΚΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΑ -
ΓΡΑΑ 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Σα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα 

πρζπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. ε αντίθετη 

περίπτωςη  τα τεχνικά φυλλάδια θα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ 

ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα 

αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων 

(Prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
Για το κάκε προςφερόμενο είδοσ από το προμθκευτι να υπάρχει παραπομπι ςτο 

δελτίο τεχνικϊν προδιαγραφϊν που προςκόμιςε ςτον παρακάτω πίνακα. Προςοχι ςτα 

δελτία τεχνικϊν προδιαγραφϊν, να μθν αναγράφονται τιμζσ. 

 
 
 
 
 
 Προςφζρων επιχείρηςη……………………………………………………………….  
Ζδρα…………………………………………………………………………… 
Οδόσ………………………………………αριθμόσ…………………………..  
Σηλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 

  
 
 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΒΕΛΣΙΩΣΙΚΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΑ -ΓΡΑΑ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4   - ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΒΕΛΣΙΩΣΙΚΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΑ -ΓΡΑΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ 

ΕΣΑΙΡΙΑ ΒΕΛΣΙΩΣΙΚΩΝ 
– ΠΡΟΘΕΣΩΝ-

ΧΗΜΙΚΑ 
ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΩΝ 

(ΜΑΡΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΟ) 

ΟΝΟΜΑΙΑ Ή ΚΩΔΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ε 
PROSPECTUS 





1 AD-BLUE 
   

2 ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΦΙΛΣΡΟΤ 
ΩΜΑΣΙΔΙΩΝ ΑΙΘΑΛΗ (DPF) 

   

3 
ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΜΠΕΚ – ΒΑΛΒΙΔΩΝ 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ 

   

4 

ΒΕΛΣΙΩΣΙΚΟ ΡΟΗ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ 

ΑΝΣΙΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ  – 

ΑΝΣΙΠΑΓΩΣΙΚΟ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ 

   

5 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΟ ΝΕΡΟΤ ΓΙΑ 

ΤΣΗΜΑ ΚΑΤΙΜΟΤ 

   

6 
ΔΙΑΚΟΡΠΙΣΗ 

ΜΤΚΗΣΟΛΑΠΗ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ 

   

7 ΑΠΟΪΟΝΙΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 
   

8 ΤΓΡΟ ΠΙΣΙΛΙΘΡΑ 
   

9 
ΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ 

(Brake Cleaner) 

   

10 ΠΡΕΪ ΑΝΣΙΚΩΡΙΑΚΟ 
   

11 ΠΡΕΪ ΑΙΘΕΡΑ ΠΡΟΚΙΝΗΗ 
   

12 ΠΡΕΪ ΓΡΑΟ 
   

13 
ΠΡΕΪ ΑΠΟΣΡΕΠΣΙΚΟ ΚΟΤΡΙΑ 

ΜΕ ΦΙΛΜ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ 

   

14 ΠΡΕΪ ΓΡΑΟ ΧΑΛΚΟΤ  +1000°C 
   

15 ΓΡΑΑ ΛΙΘΙΟΤ NLGI 2 EP 
   

16 

ΑΝΣΙΨΤΚΣΙΚΟ ΤΓΡΟ  ΓΙΑ  

ΨΤΚΣΙΚΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ 

ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ 

   





 

Ημερομθνία        ........../........../..2018 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 





 

 

ΘΕΜΑ: ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΣΟ  ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ¨ 

TMHMA 1 

ΟΜΑΔΑ 3 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Σα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα 

πρζπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. ε αντίθετη 

περίπτωςη  τα τεχνικά φυλλάδια θα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ 

ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα 

αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων 

(Prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
Για το κάκε προςφερόμενο είδοσ από το προμθκευτι να υπάρχει παραπομπι ςτο 

δελτίο τεχνικϊν προδιαγραφϊν που προςκόμιςε ςτον παρακάτω πίνακα. Προςοχι ςτα 

δελτία τεχνικϊν προδιαγραφϊν, να μθν αναγράφονται τιμζσ. 

 
 Προζφέρων επιχείρηζη……………………………………………………………….  

Έδρα…………………………………………………………………………… 

Οδός………………………………………αριθμός…………………………..  

Σηλέφωνο …………………………….. fax …………………………………. 

  

 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ 

ΟΜΑΔΑ 3 ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΣΤΠΟ 

ΕΣΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

(ΜΑΡΚΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ) 

ΟΝΟΜΑΙΑ Θ ΚΩΔΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε 

PROSPECTUS 

Α.1 15W-40    

Α.2 20W-50    

Α.3 5W-30    

Β.1 10W-40    

Β.2 15W-50    

Β.3 5W-40    

Γ.1 80W-90    





 

 

 

 Ημερομθνία        ........../........../..201  

 

 Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

Γ.2 75W-90    

Γ.3 75W    

Δ.1 ATF III η IV    

Ε.1 ISO(TELLUS) 46    

Ε.2 SAE 10W-30 GL    

Ε.3 SAE 15W-40 GL                    

Ε.4 SAE 10W    

Ε.5 SAE 30W    

Ε.6 ISO 68    

Ε.7 ISO 32    

Ζ.1 DOT 4 class 6    





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ            
ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ             

TMHMA1 
      ΠΡΟΦΟΡΑ (OMAΔΑ 1) 

 
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ (ΟΜΑΔΑ 1) ΓΙΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΝΑΟΤΑ  
 

ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ…………………………………………………………………… ΜΕ 

ΕΔΡΑ…………………………………….. 

 

 

 

ΟΔΟ……………………………………………………….ΑΡ. 

……………ΣΗΛ…………………………ΦΑΞ……………………… 

 
 

Α/
α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΤ Μ / Μ ΠΟΑ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ Ε ΑΚΕΡΑΙΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 lit ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΗ 

ΛΙΣΡΟ 280.415,92 %  

 
                                                                      Νάουσα                  /         / 2018 

              
                    Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ     
ΛΟΚΟ ΖΚΑΘΗΑ             

ΓΖΚΟ ΛΑΟΤΑ              
TMHMA1 

      ΠΡΟΦΟΡΑ (OMAΓΑ 2) 

 
ΓΗΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΩΛ ΘΗΛΖΖ (ΟΚΑΓΑ 2) ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ 

ΓΖΚΟΤ ΛΑΟΤΑ  
 

 

ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ…………………………………………………………………… ΜΕ 

ΕΔΡΑ…………………………………….. 

 

ΟΔΟ……………………………………………………….ΑΡ. 

……………ΣΗΛ…………………………ΦΑΞ……………………… 

 

 

Α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΔΗΓΟΤ Κ / Κ ποσα ΠΟΟΣΟ ΔΘΠΣΩΖ Δ ΑΘΔΡΑΗΔ 

ΚΟΛΑΓΔ 

 lit ΑΡΗΘΚΖΣΗΘΩ ΟΙΟΓΡΑΦΩ 

1 ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ ΙΗΣΡΟ 388.176,39 %  

2 ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΟΙΤΒΓΖ ΙΗΣΡΟ 18.438,40 %  

 

                                                                      Λάουσα                  /         / 2018 
           

   
                    

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΛ 
 





 

 

 

ΘΕΜΑ: ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΣΟ  ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ¨ 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΟΜΑΔΑ 3 

 ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 Προζφέρων επιχείρηζη……………………………………………………………….  

Έδρα…………………………………………………………………………… 

Οδός………………………………………αριθμός…………………………..  

Τηλέφωνο …………………………….. fax …………………………………. 

  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

ΟΜΑΔΑ 3: ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΣΤΠΟ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΑ 

€ 
ΤΝΟΛΟ 

Α.1 15W-40 lit 1600   

Α.2 20W-50 lit 580   

Α.3 5W-30 lit 80   

Β.1 10W-40 lit 80   

Β.2 15W-50 lit 72   

Β.3 5W-40 lit 32   

Γ.1 80W-90 lit 80   

Γ.2 75W-90 lit 360   

Γ.3 75W lit 24   

Δ.1 ATF III η IV lit 120   

Ε.1 ISO(TELLUS) 46 lit 3000   

Ε.2 SAE 10W-30 GL                
(wet brakes) 

lit 760   

Ε.3 SAE 15W-40 GL                
(wet brakes) 

lit 480   

Ε.4 SAE 10W lit 120   





Ε.5 SAE 30W lit 400   

Ε.6 ISO 68 lit 80   

Ε.7 ISO 32 lit 160   

Ζ.1 DOT 4 class 6 lit 10   

 ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
€ 
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 Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  

 





ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΣΜΗΜΑ 1 
ΟΜΑΔΑ 4 

ΟΜΑΔΑ 4 : ΒΕΛΣΙΩΣΙΚΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΑ –
ΓΡΑΑ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

 

 Προςφζρων επιχείρηςη……………………………………………………………….  
Ζδρα…………………………………………………………………………… 
Οδόσ………………………………………αριθμόσ…………………………..  
Σηλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 
  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΣΙΩΣΙΚΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ –ΠΡΟΘΕΣΑ -ΓΡΑΑ 

 

ΟΜΑΔΑ 4 : ΒΕΛΣΙΩΣΙΚΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΑ -ΓΡΑΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΑΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1 AD-BLUE  lit 7.200 lit   

2 ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΦΙΛΣΡΟΤ ΩΜΑΣΙΔΙΩΝ 
ΑΙΘΑΛΗ (DPF) 

 lit 10 lit   

3 
ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΜΠΕΚ – ΒΑΛΒΙΔΩΝ 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ 
 lit 4 lit 

  

4 

ΒΕΛΣΙΩΣΙΚΟ ΡΟΗ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ 

ΑΝΣΙΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ  – ΑΝΣΙΠΑΓΩΣΙΚΟ 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ 

 lit 40 lit 

  

5 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΟ ΝΕΡΟΤ ΓΙΑ ΤΣΗΜΑ 

ΚΑΤΙΜΟΤ 
 lit 4 lit 

  

6 
ΔΙΑΚΟΡΠΙΣΗ ΜΤΚΗΣΟΛΑΠΗ 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ 
 lit 8 lit 

  

7 ΑΠΟΪΟΝΙΜΕΝΟ ΝΕΡΟ  lit 10 lit   

8 ΤΓΡΟ ΠΙΣΙΛΙΘΡΑ  lit 120 lit   

9 
ΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ (Brake 

Cleaner) 
 lit 72 lit 

  

10 ΠΡΕΪ ΑΝΣΙΚΩΡΙΑΚΟ  lit 4 lit   

11 ΠΡΕΪ ΑΙΘΕΡΑ ΠΡΟΚΙΝΗΗ  lit 4 lit   

12 ΠΡΕΪ ΓΡΑΟ  lit 4 lit   

13 
ΠΡΕΪ ΑΠΟΣΡΕΠΣΙΚΟ ΚΟΤΡΙΑ ΜΕ ΦΙΛΜ 

ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ 
 lit 4 lit 

  





14 ΠΡΕΪ ΓΡΑΟ ΧΑΛΚΟΤ  +1000°C  lit 4 lit   

15 ΓΡΑΑ ΛΙΘΙΟΤ NLGI 2 EP  kg 260 kg   

16 
ΑΝΣΙΨΤΚΣΙΚΟ ΤΓΡΟ  ΓΙΑ  ΨΤΚΣΙΚΑ 

ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ 
 lit 420 lit 

  

 ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 
24% 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ € 

 

 

Ημερομηνία        ........../........../..2018 

 

                                                             Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  

 

 

 





 

         ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

TMHMA 2 

      ΠΡΟΦΟΡΑ (OMAΔΑ 1) 

 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ (ΟΜΑΔΑ 1) ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΑΟΤΑ  

 

ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ…………………………………………………………………… 

 ΜΕ ΕΔΡΑ…………………………………….. 

ΟΔΟ……………………………………………………….ΑΡ.  

ΣΗΛ…………………………ΦΑΞ……………………… 

 
 

 

Α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΤ Μ / Μ ποσα ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ Ε 

ΑΚΕΡΑΙΕ ΜΟΝΑΔΕ 

 lit ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΗ 
ΛΙΣΡΟ 133.044 %  

 

 

                                                                    Νάουσα                  /     /2018 
           

   

                    

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 





        ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

TMHMA 2 

      ΠΡΟΦΟΡΑ (OMAΔΑ 2) 

 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ (ΟΜΑΔΑ 2) ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ & ΕΙΡΗΝΟΤΠΟΛΗ 

 

ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ…………………………………………………………………… 

 ΜΕ ΕΔΡΑ…………………………………….. 

ΟΔΟ……………………………………………………….ΑΡ.  

ΣΗΛ…………………………ΦΑΞ……………………… 

 
 

 

Α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΤ Μ / Μ ποσα ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ Ε 

ΑΚΕΡΑΙΕ ΜΟΝΑΔΕ 

 lit ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΗ 
ΛΙΣΡΟ 102.340 %  

 

 

                                                                    Νάουσα                  /     /2018 

           

   

                    

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 





 
 
 
 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ     
ΛΟΚΟ ΖΚΑΘΗΑ             

ΓΖΚΟ ΛΑΟΤΑ              

TMHMA 2 
      ΠΡΟΦΟΡΑ (OMAΓΑ 3) 

 
ΓΗΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΩΛ ΘΗΛΖΖ (ΟΚΑΓΑ 3) ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΘΔΛΣΡΟΤ 

ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΘΑΗ ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΛΑΟΤΑ   
 

 

ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ…………………………………………………………………… ΜΕ 

ΕΔΡΑ…………………………………….. 

 

ΟΔΟ……………………………………………………….ΑΡ. 

……………ΣΗΛ…………………………ΦΑΞ……………………… 

 

 

Α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΔΗΓΟΤ Κ / Κ ποσα ΠΟΟΣΟ ΔΘΠΣΩΖ Δ 
ΑΘΔΡΑΗΔ ΚΟΛΑΓΔ 

 lit ΑΡΗΘΚΖΣΗΘΩ ΟΙΟΓΡΑΦΩ 

1 ΒΔΛΕΗΛΖ  ΑΚΟΙΤΒΓΖ ΙΗΣΡΟ 8.064 %  

 

                                                                      Λάουσα                  /         / 2018  

            
  

                 Ο ΠΡΟΦΔΡΩΛ 
 





TMHMA 2 

ΟΜΑΔΑ  4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΣΟ  KEΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ¨ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Προζφέρων επιχείρηζη……………………………………………………………….  

Έδρα…………………………………………………………………………… 

Οδός………………………………………αριθμός…………………………..  

Σηλέφωνο …………………………….. fax …………………………………. 

  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑ € 
ΤΝΟΛΟ 

Α 10W-40 lit 84   

Β 75W-90 lit 6   

Γ ATF III η IV  lit 6   

 ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

Ημερομηνία        ........../........../..2018 

 

 Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ             
ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ              

     
 

ΣΜΗΜΑ 3 
  ΠΡΟΦΟΡΑ (OMAΔΑ 1) 

 
 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ (ΟΜΑΔΑ 1) ΓΙΑ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΑΟΤΑ  ΣΗ Α’ΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

 
ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ…………………………………………………………………… ΜΕ ΕΔΡΑ…………………………………….. 
 
ΟΔΟ……………………………………………………….ΑΡ. ……………ΣΗΛ…………………………ΦΑΞ……………………… 

 
 

Α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΙΔΟΤ 

Μ / Μ ποσα ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ Ε ΑΚΕΡΑΙΕ ΜΟΝΑΔΕ 

 lit ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΗ 

ΛΙΣΡΟ   160.000 %  

 
                                                                      Νάουσα                  /         / 2018 

       
       
       
             Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
 
 

 
 
 





ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ            
ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ     

TMHMA 3 
      ΠΡΟΦΟΡΑ (OMAΓΑ 2) 

 
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΔΡΜΑΝΗ (ΟΜΑΓΑ 2) ΓΙΑ ΣΑ 

ΥΟΛΔΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΝΘΔΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΡΗΝΟΤΠΟΛΗ   ΣΗ Α ’ΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

 

ΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ…………………………………………………………………… 

ΜΕ ΕΔΡΑ…………………………………….. 

 

ΟΔΟ……………………………………………………….ΑΡ. 

……………ΣΗΛ…………………………ΦΑΞ……………………… 

 
 

Α
/
α 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΓΟΤ Μ / Μ ΠΟΑ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ Δ 
ΑΚΔΡΑΙΔ ΜΟΝΑΓΔ 

 lit ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ 
ΘΔΡΜΑΝΗ 

ΛΙΣΡΟ 88.000 %  

 
                                                                      Νάουσα           /         / 2018 
           
   

          
               Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 
 
 
 
 





ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ            
ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ           TMHMA 4   

      ΠΡΟΦΟΡΑ (OMAΓΑ 1) 
 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΔΡΜΑΝΗ (ΟΜΑΓΑ 1) ΓΙΑ ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ ΣΗ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΑΟΤΑ  ΣΗ Β’ΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

 

ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ…………………………………………………………………… ΜΕ 

ΕΔΡΑ…………………………………….. 

 

ΟΔΟ……………………………………………………….ΑΡ. 

……………ΣΗΛ…………………………ΦΑΞ……………………… 

 
 

Α/
α 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΓΟΤ Μ / Μ ποσα ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ Δ 
ΑΚΔΡΑΙΔ ΜΟΝΑΓΔ 

 lit ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ 
ΘΔΡΜΑΝΗ 

ΛΙΣΡΟ 160.000 %  

 
                                                                      Νάουσα                  /         / 2018 

            
  
                 Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
 
 
 
 
 





ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ            
ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ              

     TMHMA 4  
ΠΡΟΦΟΡΑ (OMAΓΑ 2) 

 
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΔΡΜΑΝΗ (ΟΜΑΓΑ 2) ΓΙΑ ΣΑ 

ΥΟΛΔΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΝΘΔΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΡΗΝΟΤΠΟΛΗ   ΣΗ B ’ΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

 

ΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ…………………………………………………………………… 

ΜΕ ΕΔΡΑ…………………………………….. 

 

ΟΔΟ……………………………………………………….ΑΡ. 

……………ΣΗΛ…………………………ΦΑΞ……………………… 

 
 

Α/
α 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΓΟΤ Μ / Μ Ποσότητα ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ Δ 
ΑΚΔΡΑΙΔ ΜΟΝΑΓΔ 

 lit ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ 
ΘΔΡΜΑΝΗ 

ΛΙΣΡΟ 88.000 %  

 
                                                                      Νάουσα       /         / 2018  
           
   

          
             Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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