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Πξνθήξπμε Δηεζλνχο Δεκφζηνπ  Ηιεθηξνληθνχ Δηαγσληζκνχ, κε αλνηθηή δηαδηθαζία –άλω ηωλ νξίωλ –κέζω ΔΗΓΗ, γηα ηελ 

πνιπεηή πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θηηξίωλ,  θαπζίκωλ θίλεζεο  θαη βειηηωηηθώλ –ρεκηθώλ πξόζζεηωλ γηα ηα 

νρήκαηα, ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξόζωπα (α/α ζπζηήκαηνο ΕΣΗΔΗΣ γηα ηνλ δηαγσληζκφ:95929) 

Αλαζέηνπζα Αξρή - ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ, NUTS- EL 521 

Σαμηλόκεζε θαηά CPV: 09135100-5,  09134200-9, 09132100-4, 24957000-7,  24950000-8, 24951000-5 , 24961000-8 

 Πεξηγξαθή 

Η παξνχζα αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θηηξίσλ - θαπζίκσλ θίλεζεο θαη βειηησηηθψλ πξφζζεησλ  γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ Δ. Νάνπζαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ. 1.ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ 2.ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ.3.ΔΝΙΑΙΑ ΥΟΛΙΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ Α’ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  4.ΔΝΙΑΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

Β’ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ .Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο 

αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ. Η ηξνθνδνζία ησλ νρεκάησλ κε θαχζηκα θίλεζεο, ζα γίλεηαη απφ πξαηήξηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο. Τν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά ζηα θαηαζηήκαηα  ηνπ δήκνπ  θαη ησλ 

Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ θαη ζε πνζφηεηεο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ αλάδνρν. Τα βειηησηηθά πξφζζεηα  ζα 

παξαδνζνχλ ηκεκαηηθά ζην κεραλνζηάζην ηνπ Δήκνπ απφ ηνλ πξνκεζεπηή.  

Σπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: 1.476.916,30 €,   € άλεπ ΦΠΑ +  24%, Φ.Π.Α. : 354.460 €,  ΤΝΟΛΟ 1.831.376,30 €  

Αλαιπηηθά:   

ΣΜΗΜΑ 1 –ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ   

ΣΜΗΜΑ 1 –ΟΜΑΓΑ 1 «Πεηξέιαην ζέξκαλζεο» , εθηηκψκελεο αμίαο 364.032€ πιένλ ΦΠΑ 24% 87.368€ (Σχλνιν: 451.400,00€) 

ΣΜΗΜΑ 1 –ΟΜΑΓΑ 2 «Πεηξέιαην θίλεζεο diesel –βελδίλε ακόιπβδε» , εθηηκψκελεο αμίαο 501.971€ πιένλ ΦΠΑ 24% 

120.473€ (Σχλνιν: 622.444,00€) 

ΣΜΗΜΑ 1 –ΟΜΑΓΑ 3 «Βειηηωηηθά –ρεκηθά πξόζζεηα» , εθηηκψκελεο αμίαο 10.599€ πιένλ ΦΠΑ 24% 2.544€ (Σχλνιν: 

13.143,00€) 

           ΣΜΗΜΑ 2 «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ» 

ΣΜΗΜΑ 2-ΟΜΑΓΑ 1 «Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Γ.Δ.Νάνπζαο) εθηηκψκελεο αμίαο 106.302,16  € πιένλ ΦΠΑ 24% 25.512,52€ 

(Σχλνιν: 131.814,68 €) 

ΣΜΗΜΑ 2-ΟΜΑΓΑ 2 «-Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Γ.Δ.Αλζεκίωλ & Γ.Δ. Δηξελνύπνιεο) εθηηκψκελεο αμίαο 81.769,66  € πιένλ 

ΦΠΑ 24% 19.624,72€ (Σχλνιν: 101.394,38 €) 

ΣΜΗΜΑ 2-ΟΜΑΓΑ 3 «Καύζηκα θίλεζεο-Ακόιπβδε βελδίλε) εθηηκψκελεο αμίαο 15.938,15  € πιένλ ΦΠΑ 24% 3.825,14€ 

(Σχλνιν: 19.763,29 €) 

         ΣΜΗΜΑ 3- «Δ..Δ. Πξωηνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Νάνπζαο» 

ΣΜΗΜΑ 3-ΟΜΑΓΑ 1 «Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Γεκνηηθή Δλόηεηα Νάνπζαο) εθηηκψκελεο αμίαο 127.840,0  € πιένλ ΦΠΑ 24% 

30.681,6 € (Σχλνιν: 158.521,60 €) 

ΣΜΗΜΑ 3-ΟΜΑΓΑ 2 «-Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Αλζεκίωλ & Γ.Δ. Δηξελνύπνιεο ) εθηηκψκελεο αμίαο 

70.312,00  € πιένλ ΦΠΑ 24% 16.874,88 € (Σχλνιν: 87.186,88 €) 

         ΣΜΗΜΑ 4- «Δ..Δ. Γεπηεξνβάζκηαο ΔθπαίδεπζεοΓήκνπ Νάνπζαο» 

ΣΜΗΜΑ 4-ΟΜΑΓΑ 1 «Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Γεκνηηθή Δλόηεηα Νάνπζαο) εθηηκψκελεο αμίαο 127.840,0  € πιένλ ΦΠΑ 24% 

30.681,6 € (Σχλνιν: 158.521,60 €) 

ΣΜΗΜΑ 4-ΟΜΑΓΑ 2 «Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Αλζεκίωλ & Γ.Δ. Δηξελνύπνιεο ) εθηηκψκελεο αμίαο 

70.312,00  € πιένλ ΦΠΑ 24% 16.874,88 € (Σχλνιν: 87.186,88 €) 

 Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα κία ή γηα πεξηζζόηεξεο νκάδεο ηωλ αλωηέξω 

Σκεκάηωλ ηωλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην άξζξν 1 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο . 

Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ 

θαη ζα βαξχλεη ηνπο νηθείνπο Κ.Α. ησλ πξνυπνινγηζκψλ  εμφδσλ έηνπο 2020  θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ εηψλ 2021 θαη  2022. 

Γηαδηθαζία πνπ επειέγε –Κξηηήξην θαηαθύξωζεο 
   Δεκφζηα δηεζλή αλνηθηή δηαδηθαζία άλσ ησλ νξίσλ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή. 

α)γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζηε κέζε ηηκή  ιηαληθήο πψιεζεο ζην 

Ννκφ Ηκαζίαο , φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα θαη β) ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα βειηησηηθψλ 

πξφζζεησλ  ησλ απηνθηλήησλ . 

Υξνλνδηάγξακκα 

Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δχν έηε (24 κήλεο) απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.   

Γηάζεζε ηωλ έγγξαθωλ ζηνηρείωλ ηνπ δηαγωληζκνύ 

 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ δσξεάλ, φια ηα παξαπάλσ ηεχρε δεκνπξάηεζεο  απφ: 

1) Τα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – α/α ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ γηα ηνλ δηαγωληζκό:95929 

ΑΔΑ: ΨΦΝΥΩΚ0-Ο9Χ





 

2)Ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο δηαηίζεληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή  ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

ηνπ Δήκνπ http://www.naoussa.gr, ζηελ δηαδξνκή : Επηθαηξφηεηα –Πξνθεξχμεηο. 

3) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο: Γξ. Πξνκεζεηψλ: Αδακίδνπ Οιπκπία, Λαπαβίηζαο Γεψξγηνο, ηειέθσλν: 23323-50367,- 50328.    
Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε 

ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Ε.Ο.Φ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα 

Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζψο 

θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο  

Οη αλσηέξσ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη 

λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

 Υξόλνο, ηόπνο θαη γιώζζα ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο: www.promitheus.gov.gr ηνπ 

ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement .gov.gr) , κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα, ζηελ Διιεληθή 

Γιώζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Υπνπξγηθή 

Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Τετνικές λεπηομέρειες και διαδικαζίες λειηοσργίας ηοσ Εθνικού Σσζηήμαηος Ηλεκηρονικών Δημοζίων 

Σσμβάζεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Σχζηεκα. 

Ηκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  Παξαζθεπή 14/08/2020  θαη ώξα  8:00 π.κ. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ε Πέκπηε 10/09/2020  θαη ώξα  17.00κκ. 

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε 16/09/2020 θαη ώξα 10.30 πκ. 

 Δγγπήζεηο  
πκκεηνρήο: χςνπο 1% ηεο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ππέξ ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο, γηα θάζε 

Οκάδα γηα ηελ νπνία θαηαηίζεηαη πξνζθνξά (άξζξν  2.2.2.1  ηεο δηαθήξπμεο). Η εγγύεζε πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ επί έλα 

κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε. 
 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο: Ο/νη πξνκεζεπηήο/έο ή ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε, θαηαζέηνπλ πξν  ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ππέξ ηνπ Δήκνπ, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. . Δελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο  αμίαο ίζεο ή θαηψηεξεο 

απφ ην πνζφ ησλ  είθνζη ρηιηάδσλ  επξψ  (άλεπ ΦΠΑ). 

     Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ : 7/8/2020.   

                                                                     

                                                                                        Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ  ΝΑΟΤΑ 

  

       ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 

http://www.naoussa.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΦΝΥΩΚ0-Ο9Χ





 

 

 

 

 
 
 

 
Διακιρυξθ με ανοικτι διαδικαςία –άνω των ορίων –

μζςω ΕΧΘΔΘΧ, για τθν πολυετοφσ προμικεια πετρελαίου 
κζρμανςθσ κτιρίων,  καυςίμων κίνθςθσ  και βελτιωτικϊν 

–χθμικϊν πρόςκετων για τα οχιματα, του Διμου 
Ράουςασ και τα Ρομικά του Υρόςωπα 

 Αρ.πρωτ.:  11880/6-8-2020 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΘΩΙΚΘΣ ΡΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΘΜΘΤΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 30 (πρϊθν Ρλατεία 
Δθμαρχίασ 30)  

Ρόλθ ΝΑΟΥΣΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 59200 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL521 

Τθλζφωνο 2332350367, 2332350328 

Φαξ 2332024260 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  adamidou@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ολυμπία Αδαμίδου, Γεϊργιοσ Λαπαβίτςασ  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.naoussa.gr 

  

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι o Διμοσ Θρωικισ Ρόλεωσ Νάουςασ και ανικει ςτουσ φορείσ τθσ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ  
   
Ξφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ διεφκυνςθ και ρφκμιςθ όλων των τοπικϊν 
υποκζςεων , ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ επικουρικότθτασ και τθσ εγγφτθτασ,  με ςτόχο τθν προςταςία , τθν 
ανάπτυξθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ των ςυμφερόντων και τθσ ποιότθτασ  ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ 
 
Χτοιχεία Επικοινωνίασ  
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
γ)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 
 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: Δθμθτρίου Βλάχου 30 - Νάουςα (πρϊθν Ρλατεία Δθμαρχίασ 30)  

πλθροφορίεσ: Αδαμίδου Ολυμπία, Λαπαβίτςασ Γεϊργιοσ, τθλζφωνο: 2332350367, 50328.   
δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 

διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.naoussa.gr 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία άνω των ορίων του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  
Από κοινοφ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ με τθ μζκοδο χορθγθτϊν- προμθκευτϊν (ΦΕΚ Α 
240 /12-12-2012) για τθν προμικεια 1) πετρελαίου κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ του Διμου Νάουςασ, του 
Ν.Ρ.Δ.Δ. του Διμου Νάουςασ «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ», τθσ Ενιαίασ Σχολικισ 
Επιτροπισ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  του Διμου Νάουςασ, τθσ Ενιαίασ Σχολικισ Επιτροπισ τθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Νάουςασ 2) καυςίμων κίνθςθσ για το Διμο Νάουςασ και το 
Ν.Ρ.Δ.Δ. του Διμου Νάουςασ «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ», 3) βελτιωτικϊν 
πρόςκετων για τα οχιματα του Διμου Νάουςασ. 
 

mailto:adamidou@naoussa.gr
mailto:lapavitsas@naoussa.gr
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έρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Νάουςασ και τα νομικά του πρόςωπα.  Θ 
δαπάνθ για τισ αντίςτοιχεσ προμικειεσ κα βαρφνουν τον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου Νάουςασ, τον 
προχπολογιςμό του Ν.Ρ. «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ» και τα ζςοδα των Σχολικϊν 
Επιτροπϊν.  
 
ΨΠΘΠΑ 1:   ΔΘΠΣΧ ΡΑΣΩΧΑΧ  
Θ δαπάνθ για τθν προμικεια βαρφνει το Διμο ωσ εξισ:  
Ρίνακασ πολυετοφσ δαπάνθσ.  
(Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ)   
 

Ξ.Α. Υρομικεια καυςίμων για κζρμανςθ και 
φωτιςμό.  

Υοςό 12οσ 
/2020  

Υοςό 2021  Υοςό 2022 

10.6643 5.000 40.000 35.000 

15.6643 20.000 160.000 140.000 

30.6643 2.750 22.000 19.250 

35.6643 250 2.000 1.750 

45.6643 210 1700 1.490 

ΧΩΡΣΟΣ  28.210 225.700 197.490 

Ξ.Α. Υρομικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για 
κίνθςθ μεταφορικϊν μζςων. 
K.A. Ζξοδα κίνθςθσ ιδιόκτθτων μεταφορικϊν 
μζςων (καφςιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 

 
Υοςό12οσ /2020 

 
Υοςό 2021 

 
Υοςό 2022 

20.6641 12.755  153.065 140.310 

30.6641   9.285 111.418 102.133 

35.6641   1.307    15.642    14.338 

20.6411       640 7.680 7.040 

30.6411   1.290 15.480 14.190 

35.6411      660 7.920 7.291 

ΧΩΡΣΟΣ  25.937 311.205 285.302 

Ξ.Α. Υρομικεια χθμικά πρόςκετα και χθμικά 
παραςκευάςματα προςταςίασ αυτοκινιτων για 
τισ ανάγκεσ των οχθμάτων και μθχανθμάτων του 
Διμου Ράουςασ  

 
 
Υοςό12οσ /2020 

 
 
Υοςό 2021 

 
 
Υοςό 2022 

20.6644.001 550 6.570 6.023 

ΧΩΡΣΟΣ  550 6570 6023 

 Υοςό 12οσ 
/2020 

Υοςό 2021 Υοςό 2022 

ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ  54.697 543.475 488.815 

 
 
ΨΠΘΠΑ 2: ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡίΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΞΑΛ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ  
Θ δαπάνθ για τθν προμικεια βαρφνει το Νομικό Ρρόςωπο Κ.Κ.Ρ.& Α.  ωσ εξισ:  
Ρίνακασ πολυετοφσ δαπάνθσ.  
(Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ)   
 

ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ ΚΕΦΠΑΡΧΘΧ Υοςό 2021  Υοςό 2022 

Κ.Α.  15/6643.00   116.604,53 116.604,53 

ΞΑΩΧΛΠΑ ΞΛΡΘΧΘΧ & ΟΛΥΑΡΨΛΞΑ   

15/6641 9.881,64 9.881,65 

ΧΩΡΣΟΣ  126.486,17 126.486,18 
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ΨΠΘΠΑ 3: ΕΡΛΑΛΑ ΧέΣΟΛΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΥΦίΨΣΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ  ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ ΡΑΣΩΧΑΧ 
Θ δαπάνθ για τθν προμικεια βαρφνει τθν ΕΣΕ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  ωσ εξισ:  
Ρίνακασ πολυετοφσ δαπάνθσ  
(Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ διετίασ)   
 

Είδος 
προμήθειας 

KΩΔ CPV Μον./
Μετ. 

Ποσότης Τιμή/ 
μον. 

Αξία ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης  
Ομάδα 1 
(Δημοτική Ενότητα 
Νάουσας) 
 

09135100 λίτρα 160.000 0,799 127.840,00 30.681,6 158.521,60 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης  
Ομάδα 2 
(Δημοτικές Ενότητες 
Ανθεμίων & 
Ειρηνούπολης) 
 

09135100 λίτρα 88.000,00 0,799 70.312,00 16.874,88 87.186,88 

ΤΝΟΛΟ   248.000  198.152,00 47.556,48 245.708,48 

 
ΨΠΘΠΑ 4: ΕΡΛΑΛΑ ΧέΣΟΛΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ  ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ ΡΑΣΩΧΑΧ 
Θ δαπάνθ για τθν προμικεια βαρφνει τθν ΕΣΕ  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  ωσ εξισ:  
Ρίνακασ πολυετοφσ δαπάνθσ  
(Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ διετίασ )   
 

Είδοσ 
προμικειασ 

KίΔ CPV Πον./
Πετ. 

Υοςότθσ Ψιμι 
μονά 
δασ 

Αξία άΥΑ 24% ΧΩΡΣΟΣ 

Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
Ομάδα 1 
(Δθμοτικι 
Ενότθτα 
Νάουςασ) 

09135100 λίτρα 160.000 0,799 127.840,00 30.681,6 158.521,60 

Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
Ομάδα 2 
(Δθμοτικζσ 
Ενότθτεσ 
Ανκεμίων & 
Ειρθνοφπολθσ) 

 λίτρα 88.000,0
0 

0,799 70.312,00 16.874,88 87.186,88 

ΣΥΝΟΛΟ   248.000  198.152,00 47.556,48 245.708,48 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ , καυςίμων κίνθςθσ και βελτιωτικϊν 
πρόςκετων αυτοκινιτων για το Διμο Νάουςασ και τα νομικά του πρόςωπα. Θ τροφοδοςία των οχθμάτων 
με καφςιμα κίνθςθσ κα γίνεται από πρατιρια που βρίςκονται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου 
Νάουςασ (είτε του ίδιου του προμθκευτι, είτε ςυνεργαηόμενου)  

Θ προμικεια καυςίμων κίνθςθσ, κζρμανςθσ και βελτιωτικϊν είναι ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
1.831.376,3€ ςυμπεριλαμβανομζνου ά.Υ.Α. 24%.  

ΨΠΘΠΑ 1 –    ΔΘΠΣΧ ΡΑΣΩΧΑΧ   
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ΨΠΘΠΑ 1 –ΣΠΑΔΑ 1 «Υετρζλαιο κζρμανςθσ» , εκτιμϊμενθσ αξίασ 364.032€ πλζον ΦΡΑ 24% 87.368€ 
(Σφνολο: 451.400€) 

ΨΠΘΠΑ 1 –ΣΠΑΔΑ 2 «Υετρζλαιο κίνθςθσ diesel –βενηίνθ αμόλυβδθ» , εκτιμϊμενθσ αξίασ 501.971€ 
πλζον ΦΡΑ 24% 120.473€ (Σφνολο: 622.444€) 

ΨΠΘΠΑ 1 –ΣΠΑΔΑ 3 «Βελτιωτικά –χθμικά πρόςκετα» , εκτιμϊμενθσ αξίασ 10.599€ πλζον ΦΡΑ 24% 
2.544€ (Σφνολο: 13.143€) 

           ΨΠΘΠΑ 2  -  «ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡίΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΞΑΛ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ» 

ΨΠΘΠΑ 2-ΣΠΑΔΑ 1 «Υετρζλαιο Κζρμανςθσ Δ.Ε.Ράουςασ) εκτιμϊμενθσ αξίασ 106.302,16  € πλζον ΦΡΑ 
24% 25.512,52€ (Σφνολο: 131.814,68 €) 

ΨΠΘΠΑ 2-ΣΠΑΔΑ 2 «-Υετρζλαιο Κζρμανςθσ Δ.Ε.Ανκεμίων & Δ.Ε. Ειρθνοφπολθσ) εκτιμϊμενθσ αξίασ 
81.769,66  € πλζον ΦΡΑ 24% 19.624,72€ (Σφνολο: 101.394,38 €) 

ΨΠΘΠΑ 2-ΣΠΑΔΑ 3 «Ξαφςιμα κίνθςθσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ) εκτιμϊμενθσ αξίασ 15.938,15  € πλζον ΦΡΑ 
24% 3.825,14€ (Σφνολο: 19.763,29 €) 

         ΨΠΘΠΑ 3  -  «Ε.Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας  ΕκπαίδευσηςΔήμου Νάουσας» 

ΨΠΘΠΑ 3-ΣΠΑΔΑ 1 «Υετρζλαιο Κζρμανςθσ Δθμοτικι Ενότθτα Ράουςασ) εκτιμϊμενθσ αξίασ 127.840,0  € 
πλζον ΦΡΑ 24% 30.681,6 € (Σφνολο: 158.521,6 €) 

ΨΠΘΠΑ 3-ΣΠΑΔΑ 2 «-Υετρζλαιο Κζρμανςθσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Ανκεμίων & Δ.Ε. Ειρθνοφπολθσ ) 
εκτιμϊμενθσ αξίασ 70.312,00  € πλζον ΦΡΑ 24% 16.874,88 € (Σφνολο: 87.186,88 €) 

         ΨΠΘΠΑ 4  -  «Ε.Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔήμου Νάουσας» 

ΨΠΘΠΑ 4-ΣΠΑΔΑ 1 «Υετρζλαιο Κζρμανςθσ Δθμοτικι Ενότθτα Ράουςασ) εκτιμϊμενθσ αξίασ 127.840,0  € 
πλζον ΦΡΑ 24% 30.681,6 € (Σφνολο: 158.521,6 €) 

ΨΠΘΠΑ 4-ΣΠΑΔΑ 2 «Υετρζλαιο Κζρμανςθσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Ανκεμίων & Δ.Ε. Ειρθνοφπολθσ ) 
εκτιμϊμενθσ αξίασ 70.312,00  € πλζον ΦΡΑ 24% 16.874,88 € (Σφνολο: 87.186,88 €) 

 

ΨΠΘΠΑ 1 :       ΔΘΠΣΧ ΡΑΣΩΧΑΧ  

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΧ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΔΘΠΣΧ ΡΑΣΩΧΑΧ ΔΛΕΨΛΑΧ  (12οσ /2020- 11οσ /2022) 
 

Α/
Α 

 Είδοσ 
προμικειασ 

KΩΔ CPV Μον. 
/Μετ. 

Συνολικι 
ποςότθτα 

Tιμι 
/μονάδα 

Αξία ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 
 
 
 

1 ΣΠΑΔΑ 1 ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 
ΚΕΦΠΑΡΧΘΧ  

09135100-5 Λίτρα 455.609 0,799 364.032 87.368 451.400 

  
ΧΩΡΣΟΣ ΣΠΑΔΑΧ 1     

364.032 87.368 451.400 

     

2 

ΣΠΑΔΑ 2 

ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 
ΞΛΡΘΧΘΧ 
(DIESEL) 

09134200-9 Λίτρα 424.640 1,064 451.817 108.436 560.253 

3 ΒΕΡΗΛΡΘ 
ΑΠΣΟΩΒΔΘ  

09132100-4 Λίτρα 40.027 1,253 50.154 12.037 62.191 

ΧΩΡΣΟΣ ΣΠΑΔΑΧ 2 501.971 
 

120.473 
 

622.444 
 

    

4 ΣΠΑΔΑ 3 ΒΕΟΨΛίΨΛΞΑ ΞΑΛ  έΘΠΛΞΑ 
ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΠΑΨΑ  

ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ  
ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ  

Ππωσ θ 
μελζτθ  

 10.599 2.544 13.143 

 
ΧΩΡΣΟΣ ΣΠΑΔΑΧ 3 

 
10.599 

 
2.544 

 
13.143 

ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ  ΣΠΑΔΑ 1+2+3 876.602 210.385 1.086.987 
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ΨΠΘΠΑ 2 –ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡίΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΞΑΛ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ 

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ(2021-2022) 

Α/Α Είδοσ 
προμικειασ 

Cpv Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Συνολικι 
ποςότθτα 

2021-2022 

Τιμι 
μονάδασ 

(χωρίσ ΦΡΑ) 

Σφνολα 
(χωρίσ ΦΡΑ) 

ΦΡΑ (24%) Σφνολα 
(με ΦΡΑ) 

ΣΠΑΔΑ 
1 

Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ 

 
Δ.Ε.Νάουςασ 

09135100-5 Lit 133.044 0,799 106.302,16 25.512,52 131.814,68 

ΣΠΑΔΑ 
2 

Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ 

Δ.Ε. Ανκεμίων 
& 

Ειρθνοφπολθσ 

09135100-5 Lit 102.340 0,799 81.769,66 19.624,72  101.394,38    

 

ΣΠΑΔΑ 
3 

ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΚΙΝΘΣΘΣ –
ΒΕΝΗΙΝΘ 

ΑΜΟΛΥΒΔΘ 

09132100-4 Lit 12.720 1,253 15.938,15 3.825,14 

 

19.763,29 

      ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ ΣΠΑΔίΡ 1+2+3   204.009,97   48.962,38 252.972,35 

 

ΨΠΘΠΑ 3:       Ε.Χ.Ε. ΥΦίΨΣΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΔΘΠΣΩ ΡΑΣΩΧΑΧ  

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ(2021-2022) 

Α/Α Είδοσ προμικειασ KΩΔ CPV Μον./ 
Μετ. 

Ροςότθσ Τιμι  
μονάδασ. 

Κακαρι 
Αξία 

ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

Ομάδα 1 
 

Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
 (Δθμοτικι Ενότθτα 
Νάουςασ) 

09135100-5 λίτρα 160.000 0,799 127.840,0 30.681,6 158.521,6 

Ομάδα 2 
 

Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
 (Δθμοτικζσ Ενότθτεσ 
Ανκεμίων & 
Ειρθνοφπολθσ)  

09135100-5 λίτρα 88.000 0,799 70.312,00 16.874,88 87.186,88 

ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ ΣΠΑΔίΡ 1+2 198.152,0 47.556,48 245.708,48 

  

ΤΜΘΜΑ 4: Ε.Χ.Ε. ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΔΘΠΣΩ ΡΑΣΩΧΑΧ 
ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ(2021-2022) 

Α/Α Είδοσ 
προμικειασ 

KΩΔ CPV Μον./
Μετ. 

Ροςότθσ 
 

Τιμι 
μονάδασ. 

Κακαρι 
Αξία 

ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

Ομάδα 1 
 

Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
 (Δθμοτικι 
Ενότθτα 
Νάουςασ) 

09135100-5 λίτρα 160.000 0,799 127.840,0 30.681,6 158.521,6 

Ομάδα 2 Ρετρζλαιο 09135100-5 λίτρα 88.000 0,799 70.312,00 16.874,88 87.186,88 
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Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα ι και για τα 10 τμιματα.  
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ τιμισ:  
 για τθν προμικεια βελτιωτικϊν πρόςκετων βάςει τιμισ μονάδασ για το ςφνολο των ειδϊν τθσ ομάδασ  
 ενϊ για τθν προμικεια καυςίμων κζρμανςθσ και κίνθςθσ, το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ 
ςτθ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ςτο Νομό Θμακίασ , όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τον αρμόδιο 
φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία 
  
Οι ςυμβάςεισ που κα υπογράψουν οι ανάδοχοι με το Διμο Νάουςασ και τα Νομικά του πρόςωπα κα 
είναι με το: 1.ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2. ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣΘΣ  3) τθ 
ΑϋΒάκμια Eνιαία Σχολικι Επιτροπι και 4) τθ Β’ Βακμια Ενιαία Σχολικι Επιτροπι . 
 
Θ διάρκεια των ςυμβάςεων ορίηεται ςε 24 μινεσ (2 ζτθ). 
 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
I «ENIAIA MEΛΕΤΘ » τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.831.376,3 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 1.476.916,3 €,   ΦΡΑ : 354.460€). 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 

 κζρμανςθσ  
 (Δθμοτικζσ 
Ενότθτεσ 
Ανκεμίων & 
Ειρθνοφπολθσ)  

    ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ ΣΠΑΔίΡ 1+2 198.152,00 47.556,48 245.708,48 
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‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 

των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”,  
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με 

αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 Tισ διατάξεισ του άρκρου 63 του Ν.4257/2014 
Τθν υπϋαρ.3/2013 εγκφκλιο (αρ.πρωτ. 11543/ 26-03-2013) του ΥΡ.ΕΣ. , ςφμφωνα με τθν οποία   ορίηεται 
ότι :  ……Η διαδικαζία ανάδειξηρ ππομηθεςηών – σοπηγηηών , για ππομήθειερ α…β..γ. πεηπελαιοειδών και 

δ. …για ηιρ ανάγκερ ηων Δήμων, ηων Ιδπςμάηων και όλων ηων νομικών ηοςρ πποζώπων, ππαγμαηοποιείηαι 

εθεξήρ από ηοςρ οικείοςρ Δήμοςρ… 
Τθν υπϋαρ.193/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ςυγκρότθςθσ γνωμοδοτικισ επιτροπισ 
 διενζργειασ και αξιολόγθςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων του Διμου Νάουςασ, ειδικότερα ςε ότι αφορά τθν 
παροφςα δθμόςια ςφμβαςθ.  
Τθν υπϋαρ. 373/2019 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου περί ςυγκρότθςθσ τθσ επιτροπισ παραλαβισ 
Τθν με αρ. πρωτ.11486/30-7-2020 μελζτθ του Διμου Νάουςασ για τθν προμικεια πετρελαίου 
κζρμανςθσ , καυςίμων κίνθςθσ και βελτιωτικϊν-χθμικϊν πρόςκετων για το Διμο Νάουςασ για δφο ζτθ. 
Τθν υπϋαρ.  προμελζτθσ: 2/2020 του Ν.Ρ. «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ» για τθν     
προμικεια υγρϊν καυςίμων κζρμανςθσ και κίνθςθσ αυτοκινιτων για τθ διετία 2021-2022 
Τθν υπϋαρ. 60/2020 Απόφαςθ Δ.Σ. του Ν.Ρ. «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ» για τθν 
ζγκριςθ τθσ 2/2020 προμελζτθσ για τθ διενζργεια προμικειασ υγρϊν καυςίμων  κζρμανςθσ και 
κίνθςθσ αυτ/των για 2 ζτθ (2021-2022) και ψιφιςθ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ και τθν υπϋαρ. 61/2020 
Απόφαςθ Δ.Σ. του ανωτζρω Ν.Ρ. για τθν ζγκριςθ  πολυετοφσ δαπάνθσ  προχπολογιςμοφ  204.009,97 ( 
πλζον  ΦΡΑ  24% 48.962,38  ευρϊ Σφνολο 252.972,35 ευρϊ) , για τθν προμικεια πετρελαίου 
κζρμανςθσ  - κίνθςθσ 
Τθν με αρ. 3/2020 μελζτθ τθσ ΕΣΕ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Νάουςασ και τθν 
υπϋαρ.9/2020 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ, με αρ.4/2020 μελζτθ τθσ ΕΣΕ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για 
τθν προμικεια καυςίμων κζρμανςθσ και τθν υπϋαρ.7/2020 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ, για δφο ζτθ. 
Τθν με αρ.πρωτ. 11487/30-7-2020 ενιαία μελζτθ.  
Τθν με αρ.51/2020 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020, 
κακϊσ και τθν με αρ. 138/2020 Α.Δ.Σ. για τθν 5θ αναμόρφωςθ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020.  
Τθν 306/2020 Α.Α.Υ. του Διμου Νάουςασ για τθ δζςμευςθ των πιςτϊςεων.  
Τθν υπϋαρ. 194/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ τθσ προμικειασ, των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, τθν επιλογι του τρόπου εκτζλεςθσ και του κριτθρίου ανάκεςθσ, τον 
κακοριςμό των όρων τθσ διακιρυξθσ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων.  
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 10/9/2020 και ϊρα 17:00. 
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , τθν 14/8/2020 και ϊρα 8:00 π.μ. 

 
1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 7/8/2020 ςτθν 
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ . Εςωτερικόσ αρικμόσ αναφοράσ 20-391623-001. 
 
Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 95929 
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Σε δφο θμεριςιεσ και ςε μια εβδομαδιαία εφθμερίδα του νομοφ (Λαόσ, Θμεριςια και Βζροια) 
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) 
:   www.naoussa.gr  ςτθν διαδρομι : Επικαιρότθτα –Ρροκθρφξεισ.  
 
Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνουν τον ανάδοχο.  

 
1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΡΛΞΣΛ ΞΑΛ ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΧΩΠΠΕΨΣέΘΧ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,1  είναι τα ακόλουκα: 
1. θ με εςωτερικό αρικμό αναφοράσ 20-391623-001 προκιρυξθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν 

Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 
3. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 
4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
 
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 
ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία 
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, 
δεν εξετάηονται.  
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

                                                           
1
 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 

άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα 

επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά 

νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά 

ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει 

ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
ΡΑΑΤΘΜΑ IV –Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. 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: 





 

Σελίδα 14 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, 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. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό 
1% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, ωσ εξισ: 
   

 ΥΣΧΣ ΕΓΓΩΘΨΛΞΘΧ 
ΕΥΛΧΨΣΟΘΧ  ΧΩΠΠΕΨΣέΘΧ 

(€) 

TMHMA 1 :   ΔΘΠΣΧ ΡΑΣΩΧΑΧ   

ΟΜΑΔΑ 1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ                                                         3.640,32 

ΟΜΑΔΑ 2 Ρετρζλαιο κίνθςθσ diesel –βενηίνθ αμόλυβδθ 5.019,71 

ΟΜΑΔΑ 3 Βελτιωτικά-Χθμικά πρόςκετα 105,99 

  

ΨΠΘΠΑ 2:  ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡίΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ & 
ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ  

 

ΟΜΑΔΑ 1  Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ Δ.Ε.Νάουςασ 1.063,02 

ΟΜΑΔΑ 2 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ Δ.Ε.Ανκεμίων 
&Ειρθνοφπολθσ  

817,7 

ΟΜΑΔΑ 3 Καφςιμα κίνθςθσ Αμόλυβδθ Βενηίνθ 159,38 

  

ΨΠΘΠΑ 3 :        Ε.Χ.Ε. Υρωτοβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ 
Διμου Ράουςασ 

 

ΟΜΑΔΑ 1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ  (Δθμοτικι Ενότθτα 
Νάουςασ) 

1.278,4 

ΟΜΑΔΑ 2 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ (Δθμοτικζσ Ενότθτεσ 
Ανκεμίων & Ειρθνοφπολθσ) 

703,12 

  

ΨΠΘΠΑ 4:        Ε.Χ.Ε. Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ  
Διμου Ράουςασ 

 

ΟΜΑΔΑ 1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ  (Δθμοτικι Ενότθτα 
Νάουςασ) 

1.278,4 

ΟΜΑΔΑ 2 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ (Δθμοτικζσ Ενότθτεσ 
Ανκεμίων & Ειρθνοφπολθσ) 

703,12 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 240 θμζρεσ,  άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα 
να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
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2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8 , δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  
 
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 
2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ2 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

                                                           
2
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ. 
ι/και 
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  
 
2.2.3.3 (Δεν προβλζπεται)  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
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φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,3  
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

                                                           
3
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Ξριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  
 
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  
2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  
 
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 
 
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα V , το 
οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ4 
καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ 1.5  

                                                           
4
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

5
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν 
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
 
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ). 
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Χθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.6 

                                                                                                                                                                                                 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

6
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι του. 
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.27 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του. Επιπλζον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ 
αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Σργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου 
οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Ψο 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί 
υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Π.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Ψα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων8. 

                                                                                                                                                                                                 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
7
 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 
μζςω του υποςυςτιματοσ, ςτον φάκελο «δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου». 

8 Πε εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Χτοιχεία Πθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Υρογραμματιςμοφ και Χυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Χχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου 
που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Πζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ 
να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι 
ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ. 
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005».και 
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ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
Σι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό 
ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Πθτρϊο Ξαταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Ωλικοφ 
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 (δεν 
απαιτείται)  
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 (δεν απαιτείται)  
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 (δεν απαιτείται)  
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του.  Χτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα άΕΞ, ςυγκρότθςθ 
Δ.Χ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά 
τθν υποβολι τουσ. 
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΠΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Χτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
Σι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
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ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ. 
Κριτιριο ανάκεςθσ για τα καφςιμα κίνθςθσ και κζρμανςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, δθλαδι το μεγαλφτερο ποςοςτό (%) παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ ςτθ νόμιμα 
διαμορφοφμενθ, τθν θμζρα παράδοςθσ, μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ των καυςίμων, όπωσ αυτι κα 
προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του αρμοδίου Τμιματοσ Εμπορίου και 
Τουριςμοφ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θμακίασ . Το ανωτζρω ποςοςτό μπορεί να είναι και αρνθτικό, 
χωρίσ να υπερβαίνει το 5%. 
Κριτιριο ανάκεςθσ για τα Βελτιωτικά –χθμικά πρόςκετα, είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά βάςει τιμισ μονάδασ (θ ανάκεςθ κα γίνει ςε προμθκευτι που κα προςφζρει τθ 
χαμθλότερθ τιμι ςε ευρϊ). 
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για ζνα ι περιςςότερα όλα τα τμιματα τθσ προμικειασ. Δεν γίνονται δεκτζσ 
και απορρίπτονται οι προςφορζσ για μζροσ μόνον τμιματοσ. 
Ελλιπείσ προςφορζσ που κα αναφζρονται ςε μζροσ των ποςοτιτων των ειδϊν ι δεν προκφπτει με 
ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ 
 
2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ  
2.3.3 Ζιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι Ενιαία Μελζτθ τθσ 
Διακιρυξθσ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

[Ηλεκτρονική Διαδικαςία] 
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2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
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Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικήσ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν 
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  
[Συμπληρώνεται για ςυμβάςεισ άνω των ορίων] 
2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Χ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 
3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα V).  
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςε μορφι pdf ψθφιακά υπογεγραμμζνο. 

Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του Ε.Ε.Σ.Σ. υπάρχουν ςτθ διεφκυνςθ:  

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] 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2  Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το Ραράρτθμα Ι-ENIAIA  ΜΕΛΕΤΘ τθσ Διακιρυξθσ περιγράφοντασ ακριβϊσ 
πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Υεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με 
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Υαράρτθμα  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

Επίςθσ κα υποβλθκοφν:  

1)Θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α75) 
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και να δθλϊνονται 
τα ακόλουκα:  

 Πτι ζλαβαν πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ υπϋαρ.πρωτ.11880/6-8-2020 Διακιρυξθσ, θ προςφορά 
τουσ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με αυτοφσ και ιςχφει για διακόςιεσ δζκα (210) θμερολογιακζσ θμζρεσ 
από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

 Τα ςτοιχεία που περιζχονται ςτθν προςφορά είναι πλιρθ, αλθκι και ακριβι ωσ προσ το 
περιεχόμενό τουσ και ςφμφωνα με τθν υπϋαρ. 11487/30-7-2020 Ενιαία μελζτθ    

Επιπλζον για τα καφςιμα κζρμανςθσ –κίνθςθσ  

2) Άδεια λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων εν ιςχφ αρμοδίωσ εκδοκείςα (και του ςυμμετζχοντα 
και του τυχόν ςυνεργαηόμενου πρατθρίου εφόςον υπάρχει ςυνεργαςία μεταξφ αυτϊν (εντόσ διοικθτικϊν 
ορίων του Διμου Νάουςασ)).   

Επιπλζον για τα βελτιωτικά  

3) Εκτόσ από τθν θλεκτρονικι φόρμα όπωσ υποβάλλεται ςτο ςφςτθμα κα υποβλθκεί και το ζντυπο 
τεχνικισ προςφοράσ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
Ραράρτθμα ΙΙ. . 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ, οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και οι άδειεσ λειτουργίασ 
πρζπει να υποβάλλονται ξεχωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ.  

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ τιμισ μονάδασ για τθν προμικεια βελτιωτικϊν - χθμικϊν πρόςκετων για το ςφνολο των ειδϊν 
ανά ομάδα, ενϊ για τθν προμικεια καυςίμων κζρμανςθσ και κίνθςθσ, το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ 
ςτθ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ςτο Νομό Θμακίασ , όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τον αρμόδιο 
φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία 
Υποδείγματα οικονομικισ προςφοράσ ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ  
  
Α. Σιμζσ 
 
[ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ] 
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.  
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*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.+ 
 
*ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ+ 
Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθν τιμι των προςφερόμενων 
ειδϊν, βάςει των κατωτζρω τιμϊν αναφοράσ9 
Τιμζσ Αναφοράσ για ςφγκριςθ των προςφορϊν :  
Τιμι αναφοράσ Ρετρελαίου Θζρμανςθσ χωρίσ ΦΡΑ: 0,799 
Τιμι αναφοράσ Ρετρελαίου Κίνθςθσ χωρίσ ΦΡΑ: 1,064 
Τιμι αναφοράσ Βενηίνθ Αμόλυβδθ χωρίσ ΦΡΑ: 1,253 
Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί 
ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι 
φόρμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι, με τρία (3) δεκαδικά ψθφία 
(αρικμό) που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν ωσ 
άνω τιμι αναφοράσ για τισ αντίςτοιχεσ προσ παροχι υπθρεςίεσ. 
Ραράδειγμα : 
 Ζςτω ότι ο ςυμμετζχων ζχει προςφζρει ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ (όπωσ ακριβϊσ ηθτείται από τθ Διακιρυξθ) 
12% για το Ρετρζλαιο Κίνθςθσ.  
Στθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι 
προςφοράσ/ ανά λίτρο 1,064 - (1,064x0,12)=0,936. 
 Αν προςφερκεί αρνθτικό ποςοςτό ζκπτωςθσ π.χ. -2% για το Ρετρζλαιο Κίνθςθσ τότε ςτθν ειδικι 
θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι προςφοράσ 
1,064 +(1,064x0,02)=1,085. 
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το  
αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ, που 
επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  
 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ μονάδοσ και το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ είναι ςτακερά κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε 
ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ 
τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον 
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο 
κεφάλαιο 1.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα επτά (7) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

                                                           
9
 Στισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 9 και 10 του άρκρου 53 του ν. 4412/2016,  όταν από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμϊν, τότε θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά ςε ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ 
τιμισ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του υλικοφ. 
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Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 
 
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 16 / 9 /2020 και ϊρα 10:30  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. *Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν παροχι 
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εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ είτε τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του αποφαινομζνου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
ε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν 
αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω 
ενιαία απόφαςθ+ 
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  
*Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία 
απόφαςθ+ 
Χτθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ», «Ψεχνικι Υροςφορά» και 
«Σικονομικι Υροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΧΘΔΘΧ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 
Ξατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 
Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν10. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ 
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 
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  Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 
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Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  
 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  
ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ  ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  15%  ςτθν 
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 30% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για 
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 
 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 
 
και  
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 11. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 
 
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  
 
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ 
   
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  
 
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
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  Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επιςημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται 
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, 
και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ12 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων  
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 
 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
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 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  
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οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:  
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα ΙV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 13 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ ι αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό 
που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά  μετά τθν 
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 
εκπροκζςμου.  
 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  
 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 .14 
 

                                                           
13

 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
14

 Ρρβλ. άρκρο 130 ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4496/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  
 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο15 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/16 17 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ και των δφο πλευρϊν να παρατακεί και μετά τθ 
λιξθ τθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ μζχρι τθν εξάντλθςθ όλων των ειδϊν και των ποςοτιτων τθσ αρικμ. 
11487/30-7-2020 ενιαίασ μελζτθσ τθσ προμικειασ και με ςτακερζσ τισ τιμζσ μονάδοσ, ι ποςοςτοφ 
ζκπτωςθσ ςφμφωνα με τθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου και χωρίσ περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 
 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

                                                           
15

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
16

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το 
άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

17
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

 
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
 Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των κάκε φορά παραδοκζντων υλικϊν, αφοφ 
υπογραφοφν τα ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβισ από τισ αρμόδιεσ επιτροπζσ υλικϊν.  
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201618, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  
 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: .  
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
δ)Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20 %. 
ε) κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4 % επί του κακαροφ ποςοφ. 
ςτ) Ειδικά για τθν προμικεια καυςίμων για τθν κίνθςθ των υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων  οι κρατιςεισ υπζρ 
των αςφαλιςτικϊν ταμείων επιβαρφνουν το Διμο και το Ν.Ρ. , ςφμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου 6 
παρ.15 του ν.4071/2012.(Ελ.Συν.Κλ.ΣΤ Ρράξθ 58/2013) 
 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
 
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
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 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
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παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 
 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά τμθματικά από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ μζχρι τθ λιξθ τθσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ που προκφπτουν κάκε φορά και κατόπιν εντολισ των 
ανακετόντων φορζων. Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ οφείλει μζςα ςε χρονικό διάςτθμα πζντε (5) θμερϊν 
από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ εντολισ, να προβεί ςτθν παράδοςθ των  παραγγελκζντων ποςοτιτων για κάκε 
είδοσ τθσ προμικειασ, ςφμφωνα με τθν αρ.11487/30-7-2020 μελζτθ. 
Οι παραδόςεισ των υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ κα γίνονται τμθματικά ςτα υπθρεςιακά οχιματα, απευκείασ 
από τισ βενηιναντλίεσ του πρατθρίου του προμθκευτι (ι του ςυνεργαηόμενου πρατθρίου) το οποίο κα 
βρίςκεται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Νάουςασ , ςε θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ τουσ και 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ αυτϊν. 
Οι παραδόςεισ των υγρϊν καυςίμων κζρμανςθσ κα γίνονται με βυτιοφόρο του Ρρομθκευτι, ςτισ 
δεξαμενζσ του εκάςτοτε κτιρίου του διμου, ι των νομικϊν προςϊπων, για το οποία προορίηονται, ενϊ κα 
λαμβάνεται κάκε μζριμνα, ζτςι ϊςτε θ εκφόρτωςθ των βυτιοφόρων αυτοκινιτων να γίνεται αμζςωσ και 
χωρίσ κακυςτεριςεισ. Επιςθμαίνεται ότι ο προμθκευτισ οφείλει να παραδίδει τα καφςιμα κζρμανςθσ ςτισ 
δεξαμενζσ των Υπθρεςιϊν, με δικι του ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνεσ χωρίσ καμία απολφτωσ επιβάρυνςθ 
τθσ Υπθρεςίασ. 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/1619  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
Θ Επιτροπι Ραραλαβισ κάκε Υπθρεςίασ μπορεί να ηθτιςει από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ δειγματολθψία για 
τα προσ προμικεια είδθ. Σε περίπτωςθ παραλαβισ είδουσ ποιοτικά κατϊτερου, που δεν πλθροί τισ 
προδιαγραφζσ, κα επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το Ν.4412/2016, και τθν παροφςα κυρϊςεισ.  
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμζρα παραλαβισ 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 
 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

(Δεν προβλζπεται)  
 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 
6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

(Δεν προβλζπεται)  

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο  

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 
ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω 
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται 
για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, 
ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ 
τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

6.7.1 Για τθν ομάδα των βελτιωτικϊν-χθμικϊν πρόςκετων (τμιμα 1 ομάδα 3) τθσ ςφμβαςθσ, δεν 
προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμισ. Για τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ –καφςιμα κίνθςθσ , κζρμανςθσ - θ τιμι 
αναπροςαρμόηεται κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τθν νόμιμα διαμορφοφμενθ, τθν 
θμζρα παράδοςθσ, μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ των καυςίμων, όπωσ αυτι κα προκφπτει από το εκάςτοτε 
εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του αρμοδίου Τμιματοσ Εμπορίου και Τουριςμοφ τθσ 
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θμακίασ, εφαρμοηόμενου πάντα του ποςοςτοφ ζκπτωςθσ το οποίο παραμζνει 
ςτακερό.   
 

6.8  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
 

Σ ΔΘΠΑΦέΣΧ ΡΑΣΩΧΑΧ 
 

ΡΛΞΣΟΑΣΧ ΞΑΦΑΡΛΞΣΟΑΧ 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΔΝΙΑΙΑ ΜΔΛΔΣΗ  (αξ. πξση. 11487/30-7-2020) 

 

ΕΡΛΑΛΑ ΠΕΟΕΨΘ   ΔΘΠΣΩ ΡΑΣΩΧΑΧ   , ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡίΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΞΑΛ 
ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ   ΔΘΠΣΩ  ΡΑΣΩΧΑΧ  ΞΑΛ ΨΘΧ  ΥΦίΨΣΒΑΚΠΛΑΧ ΞΑΛ ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑΧ 

ΕΡΛΑΛΑΧ ΧέΣΟΛΞΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΙΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΣΟΩΕΨΣΩΧ - ΔΛΕΨΛΑΧ 

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ  ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ ΚΕΦΠΑΡΧΘΧ  - ΞΑΩΧΛΠΑ ΞΛΡΘΧΘΧ,   ΞΑΛ ΒΕΟΨΛίΨΛΞίΡ 
ΥΦΣΧΚΕΨίΡ  ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ  

 

 

(Αρ. πρωτ. 11487/30-7-2020 ) 

 

Θ Ραροφςα Ενιαία Μελζτθ περιλαμβάνει:   

 τθν υπϋαρ.πρωτ. 11486/30-7-2020 μελζτθ του Διμου Νάουςασ  

 τθν με αρ. 2/18-6-2020 προμελζτθ του «Κζντρου Ρροςταςίασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Δ. 
Νάουςασ»,  

 τθν υπϋαρ. πρωτ. 31/6-2-2020 μελζτθ τθσ Ε.Σ.Ε Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δθμοτικϊν –
Νθπιαγωγείων Δ.Νάουςασ,  

 τθν υπϋαρ. πρωτ. 14/6-2-2020 μελζτθ τθσ Ε.Σ.Ε Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γυμναςίων –
Λυκείων  Δ.Νάουςασ    

 

 ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                 Νάοσζα  30/7/2020 

ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ                                                                                Αρ.πρωη. 11486 

ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ  

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

 

ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ 

ΒΔΛΣΗΩΣΗΚΩΝ-ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΓΗΑ 

ΓΤΟ ΔΣΖ(24 ΜΖΝΔ) 

 

               ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  

Η κειέηε απηή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα  

Α) Υγξψλ θαπζίκσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, 

(α) πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο  

(β) πεηξειαίνπ (diesel) θίλεζεο 

(γ) ακφιπβδεο βελδίλεο 

Γηα ηηο αλάγθεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο ησλ δεκνηηθψλ 

θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, γηα ρξνληθή δηάξθεηα δχν (2) εηψλ.   

Β)Βειηησηηθψλ- ρεκηθψλ πξφζζεησλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ ηνπ  Γήκνπ Νάνπζαο γηα 

ρξνληθή δηάξθεηα δχν (2) εηψλ.  

 

Η ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο 

ηηκήο. 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα κία ή πεξηζζφηεξεο ή θαη γηα φιεο ηηο νκάδεο.  
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Οη παξαδφζεηο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά,  ζηα ππεξεζηαθά νρήκαηα, απεπζείαο 

απφ ηηο βελδηλαληιίεο ηνπ πξαηεξίνπ ηνπ πξνκεζεπηή (ή ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ πξαηεξίνπ) ην νπνίν ζα 

βξίζθεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο , ζε εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο απηψλ.  

Οη παξαδφζεηο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ζα γίλνληαη κε βπηηνθφξν ηνπ Πξνκεζεπηή, ζηηο δεμακελέο 

ηνπ εθάζηνηε θηηξίνπ ηνπ δήκνπ, γηα ην νπνία πξννξίδνληαη, ελψ ζα ιακβάλεηαη θάζε κέξηκλα, έηζη ψζηε ε 

εθθφξησζε ησλ βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ λα γίλεηαη ακέζσο θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν 

πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδίδεη ηα θαχζηκα ζέξκαλζεο ζηηο δεμακελέο ησλ Υπεξεζηψλ, κε δηθή ηνπ 

επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλεο ρσξίο θακία απνιχησο επηβάξπλζε ηεο Υπεξεζίαο.  

Οη παξαδφζεηο ησλ βειηησηηθψλ ρεκηθψλ πξφζζεησλ ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά, κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή, 

κέξηκλα θαη δαπάλεο ρσξίο θακία απνιχησο επηβάξπλζε ηεο Υπεξεζίαο.  

 

Οη πνζφηεηεο ησλ εηδψλ δελ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ επαθξηβψο κε αζθάιεηα θαη είλαη ελδεηθηηθέο.  

Ο Γήκνο Νάνπζαο, δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ θαπζίκσλ ή βειηησηηθψλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

Ωζηφζν ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν πιεπξψλ λα παξαηαζεί θαη 

κεηά ηε ιήμε ηεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο κέρξη ηελ εμάληιεζε φισλ ησλ εηδψλ θαη ησλ πνζνηήησλ ηεο κε 

ζηαζεξέο ηηο ηηκέο κνλάδνο, ή πνζνζηνχ έθπησζεο ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη 

ρσξίο πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

    

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ-  ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ ΓΗΔΣΗΑ  (12
ος 

/2020- 11
ος

 /2022) 

 
Α/
Α 

 Δίδνο 
πξνκήζεηαο 

KΩΓ CPV Μνλ. 
/Μεη. 

Σπλνιηθή 
πνζφηεηα 

Tηκή 
/κνλάδα 

Αμία ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

 

1 ΟΜΑΓΑ 1 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΘΔΡΜΑΝΖ

  

09135100-5 Λίηξα 455.609 0,799 364.032 87.368 451.400 

  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 1     

364.032 87.368 451.400 

2 

ΟΜΑΓΑ 2 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΚΗΝΖΖ 

(DIESEL) 

09134200-9 Λίηξα 424.640 1,064 451.817 108.436 560.253 

3 ΒΔΝΕΗΝΖ 

ΑΜΟΛΤΒΓΖ  

09132100-4 Λίηξα 40.027 1,253 50.154 12.037 62.191 

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 2 

501.971 

 

120.473 

 

       622.444 

 

4 ΟΜΑΓΑ 3 ΒΔΛΣΗΩΣΗΚΑ ΚΑΗ  

ΥΖΜΗΚΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ  

ΠΡΟΣΑΗΑ  

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ  

Όπσο ε 
κειέηε  

 10.599 2.544          13.143 

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 3 

 

10.599 

 

2.544 

 

13.143 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  ΟΜΑΓΑ 1+2+3 876.602 210.385 1.086.987 

 

Η ηηκή αλαθνξάο γηα ηα θαχζηκα είλαη απηή ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ 1
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 

έηνπο 2020 ζην Ννκφ Ηκαζίαο.   

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΤΗΜΩΝ ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ 

ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΣΗΚΩΝ ΠΡΟΘΔΣΩΝ  ΓΗΔΣΗΑ 

 

ΣΜΖΜΑ 1 - ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ  

ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΤΗΜΩΝ ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΚΗΝΖΖ 

ΟΜΑΓΑ 1 & 2 

 

           Τα ππφ πξνκήζεηα πγξά θαχζηκα θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο  ηνπ πξέπεη λα είλαη πνηφηεηαο φκνηα κε 

εθείλε πνπ παξάγνπλ ηα θξαηηθά δηπιηζηήξηα . 

ΟΜΑΓΑ 1 
 

    Πεηρέλαιο θέρμανζης (CPV 09135100-5) 
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     Οη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο  πξέπεη  λα θαιχπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο  θαη λα  ελαξκνλίδνληαη ζηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία ,ηηο νπνίεο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα πιεξνί  ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ην νπνίν πξννξίδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαπζηήξεο εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ζρεδηαζκέλνπο λα ιεηηνπξγνχλ κε απνζηάγκαηα 

πεηξειαίνπ. 

     Δηδηθφηεξα, ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα είλαη κίγκα πδξνγνλαλζξάθσλ θαζαξφ, δηαπγέο θαη δε ζα πεξηέρεη 

λεξφ ή άιιεο μέλεο χιεο ζε πνζνζηά κεγαιχηεξα απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Φεκηθνχ 

Σπκβνπιίνπ 467/2002 «Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζεξκάλζεσο». 

Δηδηθφηεξα, νη ηδηφηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη πεξηγξάθνληαη ζηηο δηαηάμεηο: 

· Τεο Απφθαζεο ηνπ Α.Φ.Σ. 468/2002 (ΦΔΚ 1273/Β/5.9.2003), 

· Τεο Απφθαζεο ηνπ Α.Φ.Σ. 467/2002 (ΦΔΚ 1531/Β/16.10.2003) θαη 

· Τεο Απφθαζεο ηνπ Α.Φ.Σ. 128/2016 (ΦΔΚ 3958/Β/2016),  

ή ηηο εθάζηνηε Α.Φ.Σ. θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο δηάηαμεο πνπ ηζρχεη έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά 

παξαπάλσ.  

     Οη ελ ιφγσ πδξνγνλάλζξαθεο ζα είλαη απνζηάγκαηα πεηξειαίνπ ή πξντφληα ππξφιπζεο ή θαη κίγκαηα απηψλ 

ζε ηέηνηεο αλαινγίεο, ψζηε λα πιεξνχληαη φινη νη φξνη ηεο παξαπάλσ απφθαζεο. Γεληθφηεξα, νη ηδηφηεηεο ηνπ 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη πεξηγξάθνληαη ζηηο 

παξαπάλσ απνθάζεηο. 

 Τνλίδεηαη φηη ν Γήκνο Νάνπζαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα απφ ηα θαχζηκα ψζηε 

λα ειέγρεηαη ηφζν ε πνηφηεηα φζν θαη ην αλ πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ζην Γεληθφ Φεκείν ηνπ 

Κξάηνπο.  

ΟΜΑΓΑ 2 

 

Πεηρέλαιο  κίνηζης (DIESEL) ( CPV09134200-9) 

 Τν πεηξέιαην θίλεζεο  DIESEL πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ άιιεο πξνζκίμεηο απφ λεξφ θαη θπζηθά ζε 

θακία πεξίπησζε  δελ πξέπεη λα ππάξρεη αλάκημε κε πεηξέιαην ζέξκαλζεο. 

Δηδηθφηεξα, νη ηδηφηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ζα είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη πεξηγξάθνληαη ζηηο δηαηάμεηο: 

· Τεο Απφθαζεο ηνπ Α.Φ.Σ. 460/2009 (ΦΔΚ 67Β/28.1.2010)  

· Τεο Απφθαζεο ηνπ Α.Φ.Σ. 316/2010 (ΦΔΚ 501Β/29.2.2012) 

  Τεο Απφθαζεο ηνπ Α.Φ.Σ. 76/2016 (ΦΔΚ 4217/Β/2016 θαη ΦΔΚ 241/Β/2017), 

· Τεο Απφθαζεο ηνπ Α.Φ.Σ. 77/2016 (ΦΔΚ 4217/Β/2016), 

Τεο Απφθαζεο ηνπ Α.Φ.Σ. 128/2016 (ΦΔΚ 3958/Β/2016), 

ή ηηο εθάζηνηε Α.Φ.Σ. θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο δηάηαμεο πνπ ηζρχεη έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά 

παξαπάλσ.  

Τνλίδεηαη φηη ν Γήκνο Νάνπζαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα απφ ηα θαχζηκα ψζηε λα 

ειέγρεηαη ηφζν ε πνηφηεηα φζν θαη ην αλ πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, ζην Γεληθφ Φεκείν ηνπ 

Κξάηνπο. 

 

Αμόλσβδη βενζίνη 95 RON     (CPV 09132100-4) 

    Οη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί ε ακφιπβδε 

βελδίλε, ε νπνία πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο βελδηλνθηλεηήξσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί λα 

ιεηηνπξγνχλ κε ακφιπβδε βελδίλε. Η ακφιπβδε βελδίλε ζα έρεη ην θπζηθφ ηεο ρξψκα ρσξίο ηελ πξνζζήθε 

νπνηαζδήπνηε ρξσζηηθήο νπζίαο.    Γηα ηε βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο 

επηηξέπεηαη ε ρξήζε πξνζζέησλ. Τα πξφζζεηα απηά πξέπεη λα κελ έρνπλ επηβιαβείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη 

ζηνπο θηλεηήξεο. 

  Η πξνζζήθε ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ εηαηξεηψλ εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ, φζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. 

 Η ακφιπβδε βελδίλε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο (Δ.Λ.Γ.Α).Σε θακία 

πεξίπησζε  δελ επηηξέπεηαη αλάκεημε κε βελδίλε  super  ή λεξφ ή πεηξέιαην. Τνλίδεηαη φηη ν Γήκνο Νάνπζαο 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα απφ ηα θαχζηκα ψζηε λα ειέγρεηαη ηφζν ε πνηφηεηα φζν θαη 

ην αλ πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ζην Γεληθφ Φεκείν ηνπ Κξάηνπο.  

Δηδηθφηεξα, νη ηδηφηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ζα είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη πεξηγξάθνληαη ζηηο δηαηάμεηο: 

 

· Τεο Απφθαζεο ηνπ Α.Φ.Σ. 316/2010 (ΦΔΚ 501/Β/29.2.2012).  

Τεο Απφθαζεο ηνπ Α.Φ.Σ. 77/2016 (ΦΔΚ 4217/Β/2016), 
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· Τεο Απφθαζεο ηνπ Α.Φ.Σ. 147/2015 (ΦΔΚ 293/Β/2016), 

Τεο Απφθαζεο ηνπ Α.Φ.Σ. 128/2016 (ΦΔΚ 3958/Β/2016), 

ή ηηο εθάζηνηε Α.Φ.Σ. θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο δηάηαμεο πνπ ηζρχεη έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά 

παξαπάλσ.  

 

ΣΠΑΔΑ 3 :  ΒΕΟΨΛίΨΛΞίΡ- έΘΠΛΞίΡ ΥΦΣΧΚΕΨίΡ  
 

Α) ΨΕέΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΕΧ ΒΕΟΨΛίΨΛΞίΡ & έΘΠΛΞίΡ ΥΦΣΧΚΕΨίΡ 

 
ΨΠΘΠΑ 1- ΣΠΑΔΑ 3 : ΒΕΟΨΛίΨΛΞΑ & έΘΠΛΞΑ ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΠΑΨΑ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ -

ΥΦΣΧΚΕΨΑ-ΓΦΑΧΑ 
 

1. ΓΕΡΛΞΑ έΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ 
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 2020 
και μεταγενζςτερα και να ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ τθσ Ε.Ε. 
 
2. ΕΛΔΛΞΑ έΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ (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 
έΦΘΧΘ - ΕάΑΦΠΣΓΘ ΕΟΑέΛΧΨΕΧ ΑΥΑΛΨΣΩΠΕΡΕΧ 

ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΕΧ – ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ  

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) Ωποχρεωτικά (με ποινι αποκλειςμοφ) πρζπει να 
υπάρχει ειδικόσ προςαρμογεασ ςτα δοχεία (προςαρμογεασ-ακροςτόμιο) για τθν εφκολθ πλθρωςθ προσ 
τισ δεξαμενζσ οχθμάτων και επίςθσ να εξαςφαλιςθ τθν απϊλεια του υγροφ κατά τθν πλιρωςθ ςτισ 
δεξαμενζσ των οχθμάτων 

2 

ΞΑΚΑΦΛΧΨΛΞΣ άΛΟΨΦΣΩ ΧίΠΑΨΛΔΛίΡ ΑΛΚΑΟΘΧ (DPF) 
(CPV:24957000-7) 

Ρρόςκετο πετρελαίου για μθδενικζσ επικακίςεισ. Κατάλλθλο για τθν διαδικαςία αναγζννθςθσ του 
φίλτρου ςωματιδίων αικάλθσ. 
α) ΓΙΑ ΕΝΕΓΘΤΙΚΘ ΑΝΑΓΕΝΝΘΣΘ 
β) ΓΙΑ ΡΑΘΘΤΙΚΘ ΑΝΑΓΕΝΝΘΣΘ 
γ) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΘ ΑΝΑΓΕΝΝΘΣΘ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

3 

ΞΑΚΑΦΛΧΨΛΞΣ ΠΥΕΞ – ΒΑΟΒΛΔίΡ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 
(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 

4 

ΒΕΟΨΛίΨΛΞΣ ΦΣΘΧ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ- ΑΡΨΛΥΑΦΑάΛΡΛΞΣ – ΑΡΨΛΥΑΓίΨΛΞΣ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 
(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 
ΑΥΣΦΦΣάΘΨΛΞΣ ΡΕΦΣΩ ΓΛΑ ΧΩΧΨΘΠΑ ΞΑΩΧΛΠΣΩ 

(CPV:24957000-7) 
Το προϊόν κακαρίηει τα μπεκ και απορροφά τα νερά και τα κατακάκια από το ρεηερβουάρ. Ρροςτατεφει 
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επίςθσ το ςφςτθμα τροφοδοςίασ από πάγο, ςκουριά και διάβρωςθ. Συμβατό με όλουσ τουσ τφπουσ 
καφςιμου. 

6 

ΔΛΑΧΞΣΦΥΛΧΨΘΧ ΠΩΞΘΨΣΟΑΧΥΘΧ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 
(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 
ΑΥΣΝΣΡΛΧΠΕΡΣ ΡΕΦΣ 

(CPV:24950000-8) 
Κατάλλθλο για ςυμπλιρωμα ςτισ μπαταρίεσ των αυτοκινιτων .Επίςθσ και ςτα ψυγεία των αυτοκινιτων. 

8 

ΩΓΦΣ ΥΛΨΧΛΟΛΚΦΑΧ 
(CPV:24950000-8) 

ΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΥΤΟΥΣΙΟ: -33ºC εωσ-40ºC 
Kατάλλθλο 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 

ΧΥΦΕΝ ΞΑΚΑΦΛΧΨΛΞΣ άΦΕΡίΡ (Brake Cleaner) 
(CPV:24950000-8) 

Για το κακαριςμό καρβουνίλασ από τθν τριβι των δίςκων και ταμποφρων των φρζνων, του δίςκου, του 
πλατό κ.λ.π. Να ςτεγνϊνει τθν επιφάνεια γριγορα. 

10 

ΧΥΦΕΝ ΑΡΨΛΧΞίΦΛΑΞΣ 
(CPV:24950000-8) 

Το προϊόν να είναι εξαιρετικό διειςδυτικό αντιςκωριακό με γραφίτθ ι χωρίσ, για μπουλόνια, παξιμάδια, 
πφρουσ, ςοφςτεσ κ.λ.π 

11 
ΧΥΦΕΝ ΑΛΚΕΦΑΧ ΥΦΣΞΛΡΘΧΘΧ 

(CPV:24950000-8) 
Αικζρασ προκίνθςθσ για κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ 

12 

ΧΥΦΕΝ ΓΦΑΧΣ 
(CPV:24950000-8) 

Σπρζι γράςο . Το προϊόν να δθμιουργεί μια ανκεκτικι προςτατευτικι μεμβράνθ, θ οποία μειϊνει 
δραςτικά τθν φκορά και τθν τριβι. 

13 

ΧΥΦΕΝ ΑΥΣΨΦΕΥΨΛΞΣ ΧΞΣΩΦΛΑΧ ΠΕ άΛΟΠ ΑΟΣΩΠΛΡΛΣΩ 
(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 

ΧΥΦΕΝ ΓΦΑΧΣ έΑΟΞΣΩ  +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 
ΓΦΑΧΑ ΟΛΚΛΣΩ  

 (CPV 24951000-5) 
NLGI 2     Γράςα με βάςθ το λίκιο, ενιςχυμζνα με αντιοξειδωτικά και αντι-διαβρωτικά πρόςκετα υψθλισ 
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πίεςθσ με (ΕΦ). Είναι κατάλλθλα για εφαρμογζσ ςε ρουλεμάν, κουηινζτα, ατζρμονεσ, μειωτιρεσ ςτροφϊν 
κ.ά., Θερμοκραςίεσ λειτουργίασ περίπου -30ºC ζωσ +130ºC DIN 51825 KP/K-30   ISO LB/GB 

16 

ΑΡΨΛήΩΞΨΛΞΣ ΩΓΦΣ  ΓΛΑ  ήΩΞΨΛΞΑ ΞΩΞΟίΠΑΨΑ ΞΛΡΘΨΘΦίΡ 
(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 (-35 με -40°C) 

 Σε αναλογία 45%: προςταςία ζωσ (-25 με -30°C) 

 Σε αναλογία 40%: προςταςία ζωσ (-21 με -25°C) 

 Σε αναλογία 35%: προςταςία ζωσ (-18 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. 

 

Β) .ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΧ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΠΕΟΕΨΘΧ (€) για δυο ετθ  
 

ΨΠΘΠΑ 1 ΣΠΑΔΑ 3 : ΒΕΟΨΛίΨΛΞΑ & έΘΠΛΞΑ ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΠΑΨΑ  ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ-
ΥΦΣΧΚΕΨΑ -ΓΦΑΧΑ 
 

ΒΕΟΨΛίΨΛΞΑ & έΘΠΛΞΑ ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΠΑΨΑ 
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ-ΥΦΣΧΚΕΨΑ 

ΨΠΘΠΑ  

Α/
Α 

ΕΛΔΣΧ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ 
ΠΣΡΑΔΑ  

ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

ΨΛΠΘ  
ΠΣΡΑΔΑΧ 

ΧΩΡΣΟΣ 

1 
AD-BLUE  

(με προςαρμογζα-ακροςτόμιο) 
3Χ10 lit lit 7.200 lit 0,87 6.264 

2 
ΞΑΚΑΦΛΧΨΛΞΣ άΛΟΨΦΣΩ 

ΧίΠΑΨΛΔΛίΡ ΑΛΚΑΟΘΧ (DPF) 
1 lit lit 10 lit 24,10 241 

3 
ΞΑΚΑΦΛΧΨΛΞΣ ΠΥΕΞ – ΒΑΟΒΛΔίΡ 

ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 
Από 250ml ζωσ 1 

lit 
lit 4 lit 23,0 92 

4 
ΒΕΟΨΛίΨΛΞΣ ΦΣΘΧ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 

ΑΡΨΛΥΑΦΑάΛΡΛΞΣ  – 
ΑΡΨΛΥΑΓίΨΛΞΣ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 

1 lit lit 40 lit 7,80 312 

5 
ΑΥΣΦΦΣάΘΨΛΞΣ ΡΕΦΣΩ ΓΛΑ 

ΧΩΧΨΘΠΑ ΞΑΩΧΛΠΣΩ 
Από 250ml ζωσ 1 

lit 
lit 8 lit 20,40 163,20 

6 
ΔΛΑΧΞΣΦΥΛΧΨΘΧ ΠΩΞΘΨΣΟΑΧΥΘΧ 

ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 
1 lit lit 8 lit 12,0 96 

7 ΑΥΣΝΣΡΛΧΠΕΡΣ ΡΕΦΣ 1 lit lit 10 lit 1,90 19 

8 ΩΓΦΣ ΥΛΨΧΛΟΛΚΦΑΧ 
Από 1lit 

  ζωσ 5 lit 
lit 120 lit 2,10 252 

9 
ΧΥΦΕΝ ΞΑΚΑΦΛΧΨΛΞΣ άΦΕΡίΡ 

(Brake Cleaner) 
Από 400ml 
  ζωσ 500ml 

lit 120 lit 9,0 1080 
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10 ΧΥΦΕΝ ΑΡΨΛΧΞίΦΛΑΞΣ 
       Από 400ml 

  ζωσ 500ml 
lit 4 lit 8,80 35,20 

11 ΧΥΦΕΝ ΑΛΚΕΦΑΧ ΥΦΣΞΛΡΘΧΘΧ 
Από 400ml 
  ζωσ 500ml 

lit 4 lit 10,00 40,0 

12 ΧΥΦΕΝ ΓΦΑΧΣ 
Από 400ml 
  ζωσ 500ml 

lit 4 lit 9,20 36,20 

13 
ΧΥΦΕΝ ΑΥΣΨΦΕΥΨΛΞΣ ΧΞΣΩΦΛΑΧ ΠΕ 

άΛΟΠ ΑΟΣΩΠΛΡΛΣΩ 
Από 400ml 
  ζωσ 500ml 

lit 4 lit 12,20 48,80 

14 ΧΥΦΕΝ ΓΦΑΧΣ έΑΟΞΣΩ  +1000°C 
Από 400ml 
  ζωσ 500ml 

lit 4 lit 11,80 47,20 

15 ΓΦΑΧΑ ΟΛΚΛΣΩ NLGI 2 EP 
Από 4 kg  
ζωσ 20 kg 

kg 260 kg 3,0 780,0 

16 
ΑΡΨΛήΩΞΨΛΞΣ ΩΓΦΣ  ΓΛΑ  ήΩΞΨΛΞΑ 

ΞΩΞΟίΠΑΨΑ ΞΛΡΘΨΘΦίΡ 
Από 4 kg  
ζωσ 20 kg 

lit 420 lit 2,6 1092,0 

 ΧΩΡΣΟΣ 10.599 

ά.Υ.Α. 24% 2.544 

ΓΕΡΛΞΣ 
ΧΩΡΣΟΣ 

13.143 € 
 

 

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΧ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΠΕΟΕΨΘΧ (€) 
ΒΕΟΨΛίΨΛΞΑ & έΘΠΛΞΑ ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΠΑΨΑ  ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ-

ΥΦΣΧΚΕΨΑ –ΓΦΑΧΑ  ΓΛΑ ΨΣ ΔΘΠΣ ΡΑΣΩΧΑΧ” για δυο ετθ 
ΞΑ 02.20.6644.001 

ΧΩΡΣΟΣ 10.599 

ά.Υ.Α. 24% 2.544 

ΧΩΡΣΟΣ 13.143 € 

 
 

Γ) ΨΕέΡΛΞΘ ΥΦΣΧάΣΦΑ ΒΕΟΨΛίΨΛΞίΡ & έΘΠΛΞίΡ ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΠΑΨίΡ 
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ-ΥΦΣΧΚΕΨΑ -ΓΦΑΧΑ 

 
ΨΠΘΠΑ 1 ΣΠΑΔΑ 3 : ΒΕΟΨΛίΨΛΞΑ & έΘΠΛΞΑ ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΠΑΨΑ 

ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ-ΥΦΣΧΚΕΨΑ -ΓΦΑΧΑ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ: Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), κα πρζπει να είναι 

ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο . Σε αντίκετθ περίπτωςθ τα τεχνικά φυλλάδια κα 
πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα , ςτθν 
οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναφερόμενα 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. Ρροςοχι ςτα δελτία τεχνικϊν προδιαγραφϊν, να μθν αναγράφονται τιμζσ.  

 
                         ΥΦΣΧάΕΦΣΠΕΡΑ ΒΕΟΨΛίΨΛΞΑ & έΘΠΛΞΑ ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΠΑΨΑ 

ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ-ΥΦΣΧΚΕΨΑ –ΓΦΑΧΑ ΓΛΑ ΨΣ ΔΘΠΣ ΡΑΣΩΧΑΧ 
 

 ΨΕέΡΛΞΘ ΥΦΣΧάΣΦΑ  
ΥΛΡΑΞΑΧ ΥΦΣΧάΕΦΣΠΕΡίΡ ΒΕΟΨΛίΨΛΞίΡ & έΘΠΛΞίΡ ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΠΑΨίΡ 

ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ-ΥΦΣΧΚΕΨΑ -ΓΦΑΧΑ 

Α/
Α 

ΕΛΔΣΧ 

ΕΨΑΛΦΛΑ ΒΕΟΨΛίΨΛΞίΡ – 
ΥΦΣΧΚΕΨίΡ-έΘΠΛΞΑ 
ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΠΑΨίΡ 
(ΠΑΦΞΑ ΥΦΣΝΣΡΨΣΧ) 

ΣΡΣΠΑΧΛΑ Ι 
ΞίΔΛΞΣΧ 

ΥΦΣΝΣΡΨΣΧ 

ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 
ΧΕ 

PROSPECTUS 
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1 
AD-BLUE 

 (με προςαρμογζα-ακροςτόμιο) 
   

2 
ΞΑΚΑΦΛΧΨΛΞΣ άΛΟΨΦΣΩ ΧίΠΑΨΛΔΛίΡ 

ΑΛΚΑΟΘΧ (DPF) 
   

3 
ΞΑΚΑΦΛΧΨΛΞΣ ΠΥΕΞ – ΒΑΟΒΛΔίΡ 

ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 
   

4 
ΒΕΟΨΛίΨΛΞΣ ΦΣΘΧ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 

ΑΡΨΛΥΑΦΑάΛΡΛΞΣ  – ΑΡΨΛΥΑΓίΨΛΞΣ 
ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 

   

5 
ΑΥΣΦΦΣάΘΨΛΞΣ ΡΕΦΣΩ ΓΛΑ ΧΩΧΨΘΠΑ 

ΞΑΩΧΛΠΣΩ 
   

6 
ΔΛΑΧΞΣΦΥΛΧΨΘΧ ΠΩΞΘΨΣΟΑΧΥΘΧ 

ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 
   

7 ΑΥΣΝΣΡΛΧΠΕΡΣ ΡΕΦΣ    

8 ΩΓΦΣ ΥΛΨΧΛΟΛΚΦΑΧ    

9 
ΧΥΦΕΝ ΞΑΚΑΦΛΧΨΛΞΣ άΦΕΡίΡ (Brake 

Cleaner) 
   

10 ΧΥΦΕΝ ΑΡΨΛΧΞίΦΛΑΞΣ    

11 ΧΥΦΕΝ ΑΛΚΕΦΑΧ ΥΦΣΞΛΡΘΧΘΧ    

12 ΧΥΦΕΝ ΓΦΑΧΣ    

13 
ΧΥΦΕΝ ΑΥΣΨΦΕΥΨΛΞΣ ΧΞΣΩΦΛΑΧ ΠΕ 

άΛΟΠ ΑΟΣΩΠΛΡΛΣΩ 
   

14 ΧΥΦΕΝ ΓΦΑΧΣ έΑΟΞΣΩ  +1000°C    

15 ΓΦΑΧΑ ΟΛΚΛΣΩ NLGI 2 EP    

16 
ΑΡΨΛήΩΞΨΛΞΣ ΩΓΦΣ  ΓΛΑ  ήΩΞΨΛΞΑ 

ΞΩΞΟίΠΑΨΑ ΞΛΡΘΨΘΦίΡ 
   

 
Υροςφζρων επιχείρθςθ……………………………………………………………….  
Ζδρα…………………………………………………………………………… 
Σδόσ………………………………………αρικμόσ…………………………..  
Ψθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 
  

Θμερομθνία        ........../........../..2020 
Σ ΥΦΣΧάΕΦίΡ 

 
 

Δ) ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ  ΥΦΣΧάΣΦΑ για δυο ετθ 
 

ΨΠΘΠΑ 1 ΣΠΑΔΑ 3 : ΒΕΟΨΛίΨΛΞΑ & έΘΠΛΞΑ ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΠΑΨΑ 
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ-ΥΦΣΧΚΕΨΑ –ΓΦΑΧΑ 

 Υροςφζρων επιχείρθςθ……………………………………………………………….  
Ζδρα…………………………………………………………………………… 
Σδόσ………………………………………αρικμόσ…………………………..  
Ψθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 
  

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΒΕΟΨΛίΨΛΞίΡ & έΘΠΛΞίΡ ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΠΑΨίΡ 
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ –ΥΦΣΧΚΕΨΑ -ΓΦΑΧΑ 

 

 

Α/Α ΕΛΔΣΧ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ 
ΠΣΡΑΔΑ  

ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

ΨΛΠΘ  
ΠΣΡΑΔΑΧ 

ΧΩΡΣΟΣ 

1 AD-BLUE  lit 7.200 lit   
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Θμερομθνία        ........../........../..2020 

                                                             Σ ΥΦΣΧάΕΦίΡ  
 
     ΣΥΝΤΑΧΤΘΚΕ                                          ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ                                       ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
  
 
ΒΟΓΙΑΤΗΙΔΘΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ            ΙΩΑΝΝΘΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΣ                        ΚΥΙΑΚΙΔΘΣ ΡΑΥΛΟΣ  
     ΔΕ ΜΘΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                   ΤΕ ΜΘΧ/ΓΩΝ ΜΘΧ/ΚΩΝ            ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ                                                                                                                       
           Με βακμό Αϋ                                                                                      Δ/ΝΘΣ ΤΕΧΝ. ΥΡΘΕΣΙΑΣ 
                                                                                                                       Με βακμό Αϋ               

΄               

 

ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡίΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΞΑΛ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ  

 
ΕΟΟΘΡΛΞΘ  ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 

ΔΘΠΣΧ ΘΦίΛΞΘΧ ΥΣΟΘΧ ΡΑΣΩΧΑΧ 
ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΡΑΣΩΧΑΧ 

ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡίΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ 
ΞΑΛ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ Δ.ΡΑΣΩΧΑΧ 

 
Αρ. προμελζτθσ: 2/2020 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΜΑΝΣΘΣ  KTIΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΙΝΘΣΘΣ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ  

2 
ΞΑΚΑΦΛΧΨΛΞΣ άΛΟΨΦΣΩ 

ΧίΠΑΨΛΔΛίΡ ΑΛΚΑΟΘΧ (DPF) 
 lit 10 lit 

  

3 
ΞΑΚΑΦΛΧΨΛΞΣ ΠΥΕΞ – ΒΑΟΒΛΔίΡ 

ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 
 lit 4 lit 

  

4 
ΒΕΟΨΛίΨΛΞΣ ΦΣΘΧ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 

ΑΡΨΛΥΑΦΑάΛΡΛΞΣ  – ΑΡΨΛΥΑΓίΨΛΞΣ 
ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 

 lit 40 lit 
  

5 
ΑΥΣΦΦΣάΘΨΛΞΣ ΡΕΦΣΩ ΓΛΑ 

ΧΩΧΨΘΠΑ ΞΑΩΧΛΠΣΩ 
 lit 8 lit 

  

6 
ΔΛΑΧΞΣΦΥΛΧΨΘΧ ΠΩΞΘΨΣΟΑΧΥΘΧ 

ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 
 lit 8 lit 

  

7 ΑΥΣΝΣΡΛΧΠΕΡΣ ΡΕΦΣ  lit 10 lit   

8 ΩΓΦΣ ΥΛΨΧΛΟΛΚΦΑΧ  lit 120 lit   

9 
ΧΥΦΕΝ ΞΑΚΑΦΛΧΨΛΞΣ άΦΕΡίΡ (Brake 

Cleaner) 
 lit 120 lit 

  

10 ΧΥΦΕΝ ΑΡΨΛΧΞίΦΛΑΞΣ  lit 4 lit   

11 ΧΥΦΕΝ ΑΛΚΕΦΑΧ ΥΦΣΞΛΡΘΧΘΧ  lit 4 lit   

12 ΧΥΦΕΝ ΓΦΑΧΣ  lit 4 lit   

13 
ΧΥΦΕΝ ΑΥΣΨΦΕΥΨΛΞΣ ΧΞΣΩΦΛΑΧ ΠΕ 

άΛΟΠ ΑΟΣΩΠΛΡΛΣΩ 
 lit 4 lit 

  

14 ΧΥΦΕΝ ΓΦΑΧΣ έΑΟΞΣΩ  +1000°C  lit 4 lit   

15 ΓΦΑΧΑ ΟΛΚΛΣΩ NLGI 2 EP  kg 260 kg   

16 
ΑΡΨΛήΩΞΨΛΞΣ ΩΓΦΣ  ΓΛΑ  ήΩΞΨΛΞΑ 

ΞΩΞΟίΠΑΨΑ ΞΛΡΘΨΘΦίΡ 
 lit 420 lit 

  

 ΧΩΡΣΟΣ  

ά.Υ.Α. 24%  

ΓΕΡΛΞΣ 
ΧΩΡΣΟΣ € 
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  
«ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» 

ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΕΤΙΑ 2021  & 2022 
CPV: 09135100-5 (Υετρζλαιο Κζρμανςθσ) 

CPV: 09132100-4 (Αμόλυβδθ Βενηίνθ) 

 

ΥΦΣΠΕΨΦΘΧΘ 
                                Ρ  Ο Μ Ε Τ  Θ Σ Θ  

Α)Ωσ προσ τθν προμικεια των καυςίμων κζρμανςθσ οι υπό προμικεια ποςότθτεσ αφοροφν τθν περίοδο 
από 8-1-2021, κακϊσ νωρίτερα υπάρχουν οι εν ιςχφ ςυμβάςεισ: 

- Για τα πετρζλαια τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Νάουςασ θ υπ’ αρ. 18/08-01-2019 με θμερομθνία λιξθσ 
τθν 07θ -01-2021. 

- Για τα πετρζλαια των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Ανκεμίων και Ειρθνοφπολθσ,  θ υπ’ αρ. 19/08-01-2019 
με θμερομθνία λιξθσ τθν 07θ -01-2021. 

Β) Ωσ προσ τθν προμικεια απλισ αμόλυβδθσ βενηίνθσ οι υπό προμικεια ποςότθτεσ αφοροφν τθν περίοδο 
από 1-1-2021, κακϊσ θ εν ιςχφ υπ’ αρ. 3103/31-12-2018 ςφμβαςθ  λιγει τθν 30/12/2020. 
Γενικά για τα προσ προμικεια είδθ, (καφςιμα κζρμανςθσ και κίνθςθσ), ιςχφει ότι θ υπογραφι των 
ςυμβάςεων για τθν προμικεια τουσ κα γίνει μετά τθ λιξθ των ιςχυουςϊν ςυμβάςεων. 

Α/Α Δθμοτικι Ενότθτα Είδοσ Μονάδα  
μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 
2021 

Ροςότθτα 
2022 

Συνολικι 
ποςότθτα 

ΣΠΑΔΑ 
1 

Νάουςασ Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ 

lit       66.522       66.522 133.044 

ΣΠΑΔΑ 
2 

Ανκεμίων & 
Ειρθνοφπολθσ 

Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ 

lit       51.170       51.170 102.340 

ΧΩΡΣΟΣ     117.692     117.692 235.384 

 
ΣΠΑΔΑ 3 ΞΑΩΧΛΠΑ ΞΛΡΘΧΘΧ 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 

Νάουςα 18 - 6- 2020  
       Ο Συντάξασ      Ελζγχκθκε-Θεωρικθκε 

Λογγινίδου-Ραπαντωνίου  Μαρία                    Μπατάνθ Χρυςοφλα 
Αναπλ. Ρροϊςταμζνθ Εποπτείασ                                     Ρροϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ 
 & Συντονιςμοφ Ραιδαγωγικϊν  

        Δομϊν 

                                               

 
ΕΟΟΘΡΛΞΘ  ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 

ΔΘΠΣΧ ΘΦίΛΞΘΧ ΥΣΟΘΧ ΡΑΣΩΧΑΧ 
ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΡΑΣΩΧΑΧ 

ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡίΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ 

Α/Α Πχθμα Είδοσ Μονάδα  
μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 
2021 

Ροςότθτα 
2022 

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 

4 ΚΘΘ 3376 Απλι αμόλυβδθ βενηίνθ lit 2.328 2.328 4.656 

ΧΩΡΣΟΣ 6.360                    6.360 12.720 
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ΞΑΛ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ Δ.ΡΑΣΩΧΑΧ 
 

Αρ. προμελζτθσ: 2/2020 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΚΤΙΙΩΝ  

ΚΑΙ ΚΙΝΘΣΘΣ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  

«ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» 
ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΕΤΙΑ 2021 - 2022 

 

ΨΕέΡΛΞΕΧ  ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΕΧ ΞΑΛ ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΧ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ  ΞΑΩΧΛΠίΡ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΚΑΙ ΚΙΝΘΣΘΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 1,  2 & 3 
 

           Τα υπό προμικεια υγρά καφςιμα κίνθςθσ και κζρμανςθσ  του προμθκευτι πρζπει να είναι 
ποιότθτασ όμοια με εκείνθ που παράγουν τα κρατικά διυλιςτιρια . 
 
Υετρζλαιο 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 1273/Β/5.9.2003), 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/16.10.2003) και 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β/2016),  
ι τισ εκάςτοτε Α.Χ.Σ. και κάκε άλλθσ ςχετικισ διάταξθσ που ιςχφει ζςτω και αν δεν αναφζρεται ρθτά 
παραπάνω.  
     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 το Νομικό Ρρόςωπο 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 95 RON 
    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 το Κ.Κ.Ρ.&Α 
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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: 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/29.2.2012).  
Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 77/2016 (ΦΕΚ 4217/Β/2016), 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 147/2015 (ΦΕΚ 293/Β/2016), 
Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β/2016), 
ι τισ εκάςτοτε Α.Χ.Σ. και κάκε άλλθσ ςχετικισ διάταξθσ που ιςχφει ζςτω και αν δεν αναφζρεται ρθτά 
παραπάνω.  
Τονίηεται ότι το Νομικό Ρρόςωπο 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. 

  
Ψο υπό προμικεια Υετρζλαιο κζρμανςθσ, είναι: 

Α/Α Δθμοτικι 
Ενότθτα 

Είδοσ Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Συνολικι 
ποςότθτα 

2021-2022 

Τιμι μονάδασ 
(χωρίσ ΦΡΑ) 

Σφνολα 
(χωρίσ ΦΡΑ) 

ΦΡΑ (24%) Σφνολα 
(με ΦΡΑ) 

ΣΠΑΔΑ 
1 

Νάουςασ Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ 

lit 133.044 0,799 106.302,16 25.512,52 131.814,68 

ΣΠΑΔΑ 
2 

Ανκεμίων & 
Ειρθνοφπολθσ 

Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ 

lit 102.340 0,799 81.769,66 19.624,72  101.394,38    
 

ΧΩΡΣΟΣ 235.384 0,799 188.071,82   45.137,24 233.209,06 

 
Ψα υπό προμικεια ΣΠΑΔΑ 3 Ξαφςιμα κίνθςθσ (αμόλυβδθ βενηίνθ 95 RON), είναι: 

 

Α/Α Πχθμα Είδοσ Μονάδα  
μζτρθςθσ 

Συνολικι 
ποςότθτα 
2021-2022  

Τιμι μονάδασ 
(χωρίσ ΦΡΑ) 

Σφνολα 
(χωρίσ 
ΦΡΑ) 

ΦΡΑ 
(24%) 

Σφνολα 
(με ΦΡΑ) 

1 ΚΘΥ 7372 Απλι αμόλυβδθ 
βενηίνθ 

lit 2.688 1,253 3.368,06 808,33 4.176,39 

2 ΚΘΥ 7376 Απλι αμόλυβδθ 
βενηίνθ 

lit 2.688                  1,253   3.368,06       808,33                         4.176,39 

3 ΚΘΥ 7377 Απλι αμόλυβδθ 
βενηίνθ 

lit 2.688                  1,253   3.368,06       808,33                         4.176,39 

4 ΚΘΘ 3376 Απλι αμόλυβδθ 
βενηίνθ 

lit 4.656                  1,253   5.833,97 1.400,15 7.234,12 

ΧΩΡΣΟΣ 12.720  15.938,15 3.825,14 19.763,29 

 

Το Νομικό Ρρόςωπο 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 το Νομικό Ρρόςωπο 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 αυτοκίνθτα 
του Νομικοφ Ρροςϊπου, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ 
βλάβθσ που προξζνθςε το ακατάλλθλο προϊόν. 
    Θ δαπάνθ τθσ προμικειασ κα βαρφνει τουσ εξισ Κ.Α. εξόδων του οικείου προχπολογιςμοφ κατά τα ζτθ 
2021 και 2022 με χρθματικά ποςά τα οποία δεν κα υπερβαίνουν ςυνολικά και για τα 2 ζτθ τον ανωτζρω 
ενδεικτικό προχπολογιςμό δθλαδι: 

 
ΥΛΡΑΞΑΧ ΥΣΟΩΕΨΣΩΧ ΔΑΥΑΡΘΧ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΚΑΙ  
ΚΙΝΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  
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«ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» 
ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΕΤΙΑ 2021 – 2022 

 

  
 ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 
ΚΕΦΠΑΡΧΘΧ 

ΥΣΧΣ 
2021 

ΥΣΧΣ  
2022 

ΧΩΡΣΟΣ 

ΚΑΕ 15/6643.00   116.604,53 116.604,53 233.209,06 

 

ΞΑΩΧΛΠΑ 
ΞΛΡΘΧΘΧ 
& ΟΛΥΑΡΨΛΞΑ 

ΥΣΧΣ 
2021 

ΥΣΧΣ  
2022 

ΧΩΡΣΟΣ 

ΚΑΕ 15/6641 9.881,64 9.881,65 19.763,29 

      

  ΣΥΝΟΛΑ 126.486,17 126.486,18 252.972,35 

 
                               Νάουςα 18 - 6- 2020  

       Ο Συντάξασ      Ελζγχκθκε-Θεωρικθκε 
Λογγινίδου-Ραπαντωνίου  Μαρία                    Μπατάνθ Χρυςοφλα 
Αναπλ. Ρροϊςταμζνθ Εποπτείασ                                               Ρροϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ 
 & Συντονιςμοφ Ραιδαγωγικϊν  

         Δομϊν 

 
Ε.Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 

Δήμου Νάουσας 
αρ.μελέτης  3/2020 

1/6/2020 
 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ –ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

 Τα υπό προμικεια υγρά καφςιμα κζρμανςθσ  του πρζπει να είναι ποιότθτασ όμοια με εκείνθ 
που παράγουν τα κρατικά διυλιςτιρια. 
 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 1273/Β/5.9.2003), 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/16.10.2003) και 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β/2016),  
ι τισ εκάςτοτε Α.Χ.Σ. και κάκε άλλθσ ςχετικισ διάταξθσ που ιςχφει ζςτω και αν δεν αναφζρεται ρθτά 
παραπάνω.  

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 Ε.Σ.Ε. Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου 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.  

 
ENΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
Είδος KΩΔ CPV Μον./ Ποσότης Τιμή/μ Αξία ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 
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προμήθειας Μετ. ον. 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης  
Ομάδα 1 
(Δημοτική Ενότητα 
Νάουσας) 
 

09135100 λίτρα 160.000 0,799 127.840,00 30.681,6 158.521,60 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης  
Ομάδα 2 
(Δημοτικές Ενότητες 
Ανθεμίων & 
Ειρηνούπολης) 

 

09135100 λίτρα 88.000,00 0,799 70.312,00 16.874,88 87.186,88 

ΤΝΟΛΟ   248.000  198.152,00 47.556,48 245.708,48 

 
Συντάχκθκε 

Φίλτςθσ Αναςτάςιοσ 
Γρ. Σχολικϊν Επιτροπϊν 

 
 

Θεωρικθκε 
Καραγαννίδθσ Αντϊνιοσ 

Ρρόεδροσ Ε.Σ.Ε. Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Διμου Νάουςασ 

 
 

Ε.Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Δήμου Νάουσας 

αρ.μελέτης  4/2020 
1/6/2018 

 
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ –ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
 Τα υπό προμικεια υγρά καφςιμα κζρμανςθσ  του πρζπει να είναι ποιότθτασ όμοια με εκείνθ 
που παράγουν τα κρατικά διυλιςτιρια. 
 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 1273/Β/5.9.2003), 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/16.10.2003) και 
· Τθσ Απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β/2016),  
ι τισ εκάςτοτε Α.Χ.Σ. και κάκε άλλθσ ςχετικισ διάταξθσ που ιςχφει ζςτω και αν δεν αναφζρεται ρθτά 
παραπάνω.  

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 Ε.Σ.Ε. Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου 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.  
 

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Είδοσ KίΔ CPV Πον. Υοςότθσ Ψιμι Αξία άΥΑ 24% ΧΩΡΣΟΣ 
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προμικειασ /Πετ. μονάδασ 

Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
Ομάδα 1 
(Δθμοτικι 
Ενότθτα 
Νάουςασ) 

09135100 λίτρα 160.000 0,799 127.840,00 30.681,6 158.521,60 

Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
Ομάδα 2 
(Δθμοτικζσ 
Ενότθτεσ 
Ανκεμίων & 
Ειρθνοφπολθ
σ) 

 λίτρα 88.000,0
0 

0,799 70.312,00 16.874,88 87.186,88 

ΣΥΝΟΛΟ   248.000  198.152,00 47.556,48 245.708,48 

 
Συντάχκθκε 

Φίλτςθσ Αναςτάςιοσ 
Γρ. Σχολικϊν Επιτροπϊν 

 
 

Θεωρικθκε 
Καραγαννίδθσ Αντϊνιοσ 

Ρρόεδροσ Ε.Σ.Ε. Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Διμου Νάουςασ 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή)  

 

 

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ :  Ρρομικεια πετρελαίου κζρμανςθσ κτιρίων,  
καυςίμων κίνθςθσ  και βελτιωτικϊν –χθμικϊν πρόςκετων για 
τα οχιματα, του Διμου Νάουςασ και τα Νομικά του Ρρόςωπα 

 
ΑΦ.ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ : 11880/6-8-2020 

 

ΨΠΘΠΑ 1 ΣΠΑΔΑ 3   «Βελτιωτικά –χθμικά πρόςκετα» 

Ζντυπο Ψεχνικισ Υροςφοράσ για το Διμο Ράουςασ  

   

ΨΕέΡΛΞΘ ΥΦΣΧάΣΦΑ ΒΕΟΨΛίΨΛΞίΡ & έΘΠΛΞίΡ ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΠΑΨίΡ 
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ-ΥΦΣΧΚΕΨΑ -ΓΦΑΧΑ 

 
ΨΠΘΠΑ : ΒΕΟΨΛίΨΛΞΑ & έΘΠΛΞΑ ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΠΑΨΑ 

ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ-ΥΦΣΧΚΕΨΑ -ΓΦΑΧΑ 
 

ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ: Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), κα πρζπει να είναι 
ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο . Σε αντίκετθ περίπτωςθ τα τεχνικά φυλλάδια κα 
πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα , ςτθν 
οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναφερόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν 
φυλλαδίων (Prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου. Για το κάκε προςφερόμενο είδοσ από το 
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προμθκευτι να υπάρχει παραπομπι ςτο δελτίο τεχνικϊν προδιαγραφϊν που προςκόμιςε ςτον παρακάτω 
πίνακα. Ρροςοχι ςτα δελτία τεχνικϊν προδιαγραφϊν, να μθν αναγράφονται τιμζσ.  

 
                                  ΥΦΣΧάΕΦΣΠΕΡΑ ΒΕΟΨΛίΨΛΞΑ & έΘΠΛΞΑ ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΠΑΨΑ 

ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ-ΥΦΣΧΚΕΨΑ –ΓΦΑΧΑ ΓΛΑ ΨΣ ΔΘΠΣ ΡΑΣΩΧΑΧ 
 

 ΨΕέΡΛΞΘ ΥΦΣΧάΣΦΑ  

ΥΛΡΑΞΑΧ ΥΦΣΧάΕΦΣΠΕΡίΡ ΒΕΟΨΛίΨΛΞίΡ & έΘΠΛΞίΡ ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΠΑΨίΡ 
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ-ΥΦΣΧΚΕΨΑ -ΓΦΑΧΑ 

Α/Α ΕΛΔΣΧ 

ΕΨΑΛΦΛΑ ΒΕΟΨΛίΨΛΞίΡ – 

ΥΦΣΧΚΕΨίΡ-έΘΠΛΞΑ 

ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΠΑΨίΡ 

(ΠΑΦΞΑ ΥΦΣΝΣΡΨΣΧ) 

ΣΡΣΠΑΧΛΑ Ι ΞίΔΛΞΣΧ 

ΥΦΣΝΣΡΨΣΧ 

ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ ΧΕ 

PROSPECTUS 

1 

AD-BLUE 

 (με προςαρμογζα-
ακροςτόμιο) 

   

2 
ΞΑΚΑΦΛΧΨΛΞΣ άΛΟΨΦΣΩ 

ΧίΠΑΨΛΔΛίΡ ΑΛΚΑΟΘΧ (DPF) 
   

3 
ΞΑΚΑΦΛΧΨΛΞΣ ΠΥΕΞ – ΒΑΟΒΛΔίΡ 

ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 
   

4 
ΒΕΟΨΛίΨΛΞΣ ΦΣΘΧ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 

ΑΡΨΛΥΑΦΑάΛΡΛΞΣ  – ΑΡΨΛΥΑΓίΨΛΞΣ 
ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 

   

5 
ΑΥΣΦΦΣάΘΨΛΞΣ ΡΕΦΣΩ ΓΛΑ 

ΧΩΧΨΘΠΑ ΞΑΩΧΛΠΣΩ 
   

6 
ΔΛΑΧΞΣΦΥΛΧΨΘΧ ΠΩΞΘΨΣΟΑΧΥΘΧ 

ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 
   

7 ΑΥΣΝΣΡΛΧΠΕΡΣ ΡΕΦΣ    

8 ΩΓΦΣ ΥΛΨΧΛΟΛΚΦΑΧ    

9 
ΧΥΦΕΝ ΞΑΚΑΦΛΧΨΛΞΣ άΦΕΡίΡ (Brake 

Cleaner) 
   

10 ΧΥΦΕΝ ΑΡΨΛΧΞίΦΛΑΞΣ    

11 ΧΥΦΕΝ ΑΛΚΕΦΑΧ ΥΦΣΞΛΡΘΧΘΧ    

12 ΧΥΦΕΝ ΓΦΑΧΣ    

13 
ΧΥΦΕΝ ΑΥΣΨΦΕΥΨΛΞΣ ΧΞΣΩΦΛΑΧ ΠΕ 

άΛΟΠ ΑΟΣΩΠΛΡΛΣΩ 
   

14 ΧΥΦΕΝ ΓΦΑΧΣ έΑΟΞΣΩ  +1000°C    

15 ΓΦΑΧΑ ΟΛΚΛΣΩ NLGI 2 EP    

16 
ΑΡΨΛήΩΞΨΛΞΣ ΩΓΦΣ  ΓΛΑ  ήΩΞΨΛΞΑ 

ΞΩΞΟίΠΑΨΑ ΞΛΡΘΨΘΦίΡ 
   

 

Προζθέρων επιτείρηζη……………………………………………………………….  

Έδρα…………………………………………………………………………… 

Οδός………………………………………αριθμός…………………………..  

Σηλέθωνο …………………………….. fax …………………………………. 
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Θμερομθνία        ........../........../..2020 

 

Σ ΥΦΣΧάΕΦίΡ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή)  

 

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ :  Ρρομικεια πετρελαίου κζρμανςθσ κτιρίων,  
καυςίμων κίνθςθσ  και βελτιωτικϊν –χθμικϊν πρόςκετων για 
τα οχιματα, του Διμου Νάουςασ και τα Νομικά του Ρρόςωπα 
ΑΦ.ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ : 11880/6-8-2020 

 

ΨΠΘΠΑ 1 ΣΠΑΔΑ 1: Υετρζλαιο κζρμανςθσ 

Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Διμο Νάουςασ,  Ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 364.032€ πλζον 
ΦΡΑ 24% 87.368€ (Σφνολο: 451.400€) 

α/α Ρεριγραφι είδουσ  Μονάδα 

Μζτρθςθσ  

Ροςότθτα  Ροςοςτό Ζκπτωςθσ  

    Αρικμθτικϊσ  Ολογράφωσ  

1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ Λίτρα 455.609 lit   

 
Υροςφζρων επιχείρθςθ……………………………………………………………….  
Ζδρα…………………………………………………………………………… 
Σδόσ………………………………………αρικμόσ…………………………..  
Ψθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 
  

 
Νάουςα         (Θμερομθνία )       ........../........../..2020 

 
Σ ΥΦΣΧάΕΦίΡ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ :  Ρρομικεια πετρελαίου κζρμανςθσ κτιρίων,  
καυςίμων κίνθςθσ  και βελτιωτικϊν –χθμικϊν πρόςκετων για 
τα οχιματα, του Διμου Νάουςασ και τα Νομικά του Ρρόςωπα 
ΑΦ.ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ : 11880/6-8-2020 
 

ΨΠΘΠΑ 1 –ΣΠΑΔΑ 2 «Υετρζλαιο κίνθςθσ diesel –βενηίνθ αμόλυβδθ»  

Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Διμο Νάουςασ, Ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  501.971€ πλζον 
ΦΡΑ 24% 120.473€ (Σφνολο: 622.444€) 

α/α Ρεριγραφι είδουσ  Μονάδα 

Μζτρθςθσ  

Ροςότθτα  Ροςοςτό Ζκπτωςθσ  

    Αρικμθτικϊσ  Ολογράφωσ  
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1 Ρετρζλαιο κίνθςθσ (diesel) Λίτρα 424.640 lit   

2 Βενηίνθ Αμόλυβδθ Λίτρα 40.027 lit   

 

Υροςφζρων επιχείρθςθ……………………………………………………………….  
Ζδρα…………………………………………………………………………… 
Σδόσ………………………………………αρικμόσ…………………………..  
Ψθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 
  

Νάουςα         (Θμερομθνία )       ........../........../..2020 
 

Σ ΥΦΣΧάΕΦίΡ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ :  Ρρομικεια πετρελαίου κζρμανςθσ κτιρίων,  
καυςίμων κίνθςθσ  και βελτιωτικϊν –χθμικϊν πρόςκετων για 
τα οχιματα, του Διμου Νάουςασ και τα Νομικά του Ρρόςωπα 
ΑΦ.ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ : 11880/6-8-2020 

 
ΨΠΘΠΑ 1 ΣΠΑΔΑ 3 : ΒΕΟΨΛίΨΛΞΑ- έΘΠΛΞΑ ΥΦΣΧΚΕΨΑ 
Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Διμο Νάουςασ, Ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  10.599€ πλζον ΦΡΑ 
24% 2.544€ (Σφνολο: 13.143€) 

 
ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΒΕΟΨΛίΨΛΞίΡ & έΘΠΛΞίΡ ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΠΑΨίΡ 

ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ –ΥΦΣΧΚΕΨΑ -ΓΦΑΧΑ 
 

 

Α/Α ΕΛΔΣΧ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ 
ΠΣΡΑΔΑ  

ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

ΨΛΠΘ  
ΠΣΡΑΔΑΧ 

ΧΩΡΣΟΣ 

1 AD-BLUE  lit 7.200 lit   

2 
ΞΑΚΑΦΛΧΨΛΞΣ άΛΟΨΦΣΩ 

ΧίΠΑΨΛΔΛίΡ ΑΛΚΑΟΘΧ (DPF) 
 lit 10 lit 

  

3 
ΞΑΚΑΦΛΧΨΛΞΣ ΠΥΕΞ – ΒΑΟΒΛΔίΡ 

ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 
 lit 4 lit 

  

4 
ΒΕΟΨΛίΨΛΞΣ ΦΣΘΧ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 

ΑΡΨΛΥΑΦΑάΛΡΛΞΣ  – ΑΡΨΛΥΑΓίΨΛΞΣ 
ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 

 lit 40 lit 
  

5 
ΑΥΣΦΦΣάΘΨΛΞΣ ΡΕΦΣΩ ΓΛΑ 

ΧΩΧΨΘΠΑ ΞΑΩΧΛΠΣΩ 
 lit 8 lit 

  

6 
ΔΛΑΧΞΣΦΥΛΧΨΘΧ ΠΩΞΘΨΣΟΑΧΥΘΧ 

ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 
 lit 8 lit 

  

7 ΑΥΣΝΣΡΛΧΠΕΡΣ ΡΕΦΣ  lit 10 lit   

8 ΩΓΦΣ ΥΛΨΧΛΟΛΚΦΑΧ  lit 120 lit   

9 
ΧΥΦΕΝ ΞΑΚΑΦΛΧΨΛΞΣ άΦΕΡίΡ (Brake 

Cleaner) 
 lit 120 lit 

  

10 ΧΥΦΕΝ ΑΡΨΛΧΞίΦΛΑΞΣ  lit 4 lit   

11 ΧΥΦΕΝ ΑΛΚΕΦΑΧ ΥΦΣΞΛΡΘΧΘΧ  lit 4 lit   

12 ΧΥΦΕΝ ΓΦΑΧΣ  lit 4 lit   

13 
ΧΥΦΕΝ ΑΥΣΨΦΕΥΨΛΞΣ ΧΞΣΩΦΛΑΧ ΠΕ 

άΛΟΠ ΑΟΣΩΠΛΡΛΣΩ 
 lit 4 lit 
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Υροςφζρων επιχείρθςθ……………………………………………………………….  
Ζδρα…………………………………………………………………………… 
Σδόσ………………………………………αρικμόσ…………………………..  
Ψθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 
  

Νάουςα  (Θμερομθνία)        ........../........../..2020 
 
                                                             Σ ΥΦΣΧάΕΦίΡ  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ :  Ρρομικεια πετρελαίου κζρμανςθσ κτιρίων,  
καυςίμων κίνθςθσ  και βελτιωτικϊν –χθμικϊν πρόςκετων για 
τα οχιματα, του Διμου Νάουςασ και τα Νομικά του Ρρόςωπα 
ΑΦ.ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ : 11880/6-8-2020 

 

ΨΠΘΠΑ 2-ΣΠΑΔΑ 1 «Υετρζλαιο Κζρμανςθσ Δ.Ε.Ράουςασ» 

Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Ν.Ρ. «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ» , 
Ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  106.302,16  € πλζον ΦΡΑ 24% 25.512,52€ (Σφνολο: 131.814,68 €) 

α/α Ρεριγραφι είδουσ  Μονάδα 

Μζτρθςθσ  

Ροςότθτα  Ροςοςτό Ζκπτωςθσ  

    Αρικμθτικϊσ  Ολογράφωσ  

1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ Λίτρα 133.044 lit   

 
Υροςφζρων επιχείρθςθ……………………………………………………………….  
Ζδρα…………………………………………………………………………… 
Σδόσ………………………………………αρικμόσ…………………………..  
Ψθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 
  

Νάουςα         (Θμερομθνία )       ........../........../..2020 
 

                                                                        Σ ΥΦΣΧάΕΦίΡ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ :  Ρρομικεια πετρελαίου κζρμανςθσ κτιρίων,  
καυςίμων κίνθςθσ  και βελτιωτικϊν –χθμικϊν πρόςκετων για 
τα οχιματα, του Διμου Νάουςασ και τα Νομικά του Ρρόςωπα 
ΑΦ.ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ : 11880/6-8-2020 

 

ΨΠΘΠΑ 2-ΣΠΑΔΑ 2 «Υετρζλαιο Κζρμανςθσ Δ.Ε.Ανκεμίων & Δ.Ε. Ειρθνοφπολθσ» 

14 ΧΥΦΕΝ ΓΦΑΧΣ έΑΟΞΣΩ  +1000°C  lit 4 lit   

15 ΓΦΑΧΑ ΟΛΚΛΣΩ NLGI 2 EP  kg 260 kg   

16 
ΑΡΨΛήΩΞΨΛΞΣ ΩΓΦΣ  ΓΛΑ  ήΩΞΨΛΞΑ 

ΞΩΞΟίΠΑΨΑ ΞΛΡΘΨΘΦίΡ 
 lit 420 lit 

  

 ΧΩΡΣΟΣ  

ά.Υ.Α. 24%  

ΓΕΡΛΞΣ 
ΧΩΡΣΟΣ € 
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 Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Ν.Ρ. «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ» , 
Ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  81.769,66  € πλζον ΦΡΑ 24% 19.624,72€ (Σφνολο: 101.394,38 €) 

 

α/α Ρεριγραφι είδουσ  Μονάδα 

Μζτρθςθσ  

Ροςότθτα  Ροςοςτό Ζκπτωςθσ  

    Αρικμθτικϊσ  Ολογράφωσ  

1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ Λίτρα 102.340 lit   

 
Υροςφζρων επιχείρθςθ……………………………………………………………….  
Ζδρα…………………………………………………………………………… 
Σδόσ………………………………………αρικμόσ…………………………..  
Ψθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 
  

Νάουςα         (Θμερομθνία )       ........../........../..2020 
 

                                                                        Σ ΥΦΣΧάΕΦίΡ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ :  Ρρομικεια πετρελαίου κζρμανςθσ κτιρίων,  
καυςίμων κίνθςθσ  και βελτιωτικϊν –χθμικϊν πρόςκετων για 
τα οχιματα, του Διμου Νάουςασ και τα Νομικά του Ρρόςωπα 
ΑΦ.ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ : 11880/6-8-2020 

ΨΠΘΠΑ 2-ΣΠΑΔΑ 3 «Ξαφςιμα κίνθςθσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ» 

 Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Ν.Ρ. «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ» , 
Ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  15.938,15  € πλζον ΦΡΑ 24% 3.825,14€ (Σφνολο: 19.763,29 €) 

α/α Ρεριγραφι είδουσ  Μονάδα 

Μζτρθςθσ  

Ροςότθτα  Ροςοςτό Ζκπτωςθσ  

    Αρικμθτικϊσ  Ολογράφωσ  

1 Αμόλυβδθ βενηίνθ Λίτρα 12.720  lit   

 
Υροςφζρων επιχείρθςθ……………………………………………………………….  
Ζδρα…………………………………………………………………………… 
Σδόσ………………………………………αρικμόσ…………………………..  
Ψθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 
  

Νάουςα         (Θμερομθνία )       ........../........../..2020 
                                                                       

                                                                                Σ ΥΦΣΧάΕΦίΡ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ :  Ρρομικεια πετρελαίου κζρμανςθσ κτιρίων,  
καυςίμων κίνθςθσ  και βελτιωτικϊν –χθμικϊν πρόςκετων για 
τα οχιματα, του Διμου Νάουςασ και τα Νομικά του Ρρόςωπα 
ΑΦ.ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ : 11880/6-8-2020 
 

ΨΠΘΠΑ 3-ΣΠΑΔΑ 1 «Υετρζλαιο Κζρμανςθσ -Δθμοτικι Ενότθτα Ράουςασ» 
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Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Ν.Ρ. «Ε..Ε. Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας» , 
Ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  127.840,0  € πλζον ΦΡΑ 24% 30.681,6 € (Σφνολο: 158.521,6 €) 

α/α Ρεριγραφι είδουσ  Μονάδα 

Μζτρθςθσ  

Ροςότθτα  Ροςοςτό Ζκπτωςθσ  

    Αρικμθτικϊσ  Ολογράφωσ  

1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ Λίτρα 160.000 lit   

 
Υροςφζρων επιχείρθςθ……………………………………………………………….  
Ζδρα…………………………………………………………………………… 
Σδόσ………………………………………αρικμόσ…………………………..  
Ψθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 
  

Νάουςα         (Θμερομθνία )       ........../........../..2020 
 

                                                                        Σ ΥΦΣΧάΕΦίΡ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ :  Ρρομικεια πετρελαίου κζρμανςθσ κτιρίων,  
καυςίμων κίνθςθσ  και βελτιωτικϊν –χθμικϊν πρόςκετων για 
τα οχιματα, του Διμου Νάουςασ και τα Νομικά του Ρρόςωπα 
ΑΦ.ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ : 11880/6-8-2020 

ΨΠΘΠΑ 3-ΣΠΑΔΑ 2 «-Υετρζλαιο Κζρμανςθσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Ανκεμίων & 
Δ.Ε. Ειρθνοφπολθσ»  

Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Ν.Ρ. «Ε..Ε. Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας» , 
Ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  70.312,00  € πλζον ΦΡΑ 24% 16.874,88 € (Σφνολο: 87.186,88 €) 

α/α Ρεριγραφι είδουσ  Μονάδα 

Μζτρθςθσ  

Ροςότθτα  Ροςοςτό Ζκπτωςθσ  

    Αρικμθτικϊσ  Ολογράφωσ  

1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ Λίτρα 88.000 lit   

 
Υροςφζρων επιχείρθςθ……………………………………………………………….  
Ζδρα…………………………………………………………………………… 
Σδόσ………………………………………αρικμόσ…………………………..  
Ψθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 
  

Νάουςα         (Θμερομθνία )       ........../........../..2020 
 

                                                                        Σ ΥΦΣΧάΕΦίΡ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ :  Ρρομικεια πετρελαίου κζρμανςθσ κτιρίων,  
καυςίμων κίνθςθσ  και βελτιωτικϊν –χθμικϊν πρόςκετων για 
τα οχιματα, του Διμου Νάουςασ και τα Νομικά του Ρρόςωπα 
ΑΦ.ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ : 11880/6-8-2020 
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ΨΠΘΠΑ 4-ΣΠΑΔΑ 1 «Υετρζλαιο Κζρμανςθσ Δθμοτικι Ενότθτα Ράουςασ» 

Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Ν.Ρ. «Ε..Ε. Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας» , 
Ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  127.840,0  € πλζον ΦΡΑ 24% 30.681,6 € (Σφνολο: 158.521,6 €) 

α/α Ρεριγραφι είδουσ  Μονάδα 

Μζτρθςθσ  

Ροςότθτα  Ροςοςτό Ζκπτωςθσ  

    Αρικμθτικϊσ  Ολογράφωσ  

1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ Λίτρα 160.000 lit   

 
Υροςφζρων επιχείρθςθ……………………………………………………………….  
Ζδρα…………………………………………………………………………… 
Σδόσ………………………………………αρικμόσ…………………………..  
Ψθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 
  

Νάουςα         (Θμερομθνία )       ........../........../..2020 
 

                                                                        Σ ΥΦΣΧάΕΦίΡ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ :  Ρρομικεια πετρελαίου κζρμανςθσ κτιρίων,  
καυςίμων κίνθςθσ  και βελτιωτικϊν –χθμικϊν πρόςκετων για 
τα οχιματα, του Διμου Νάουςασ και τα Νομικά του Ρρόςωπα 
ΑΦ.ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ : 11880/6-8-2020 

ΨΠΘΠΑ 4-ΣΠΑΔΑ 2 «Υετρζλαιο Κζρμανςθσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Ανκεμίων & Δ.Ε. 
Ειρθνοφπολθσ» 

Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Ν.Ρ. «Ε..Ε. Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας» , 
Ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  70.312,00  € πλζον ΦΡΑ 24% 16.874,88 € (Σφνολο: 87.186,88 €) 

 

α/α Ρεριγραφι είδουσ  Μονάδα 

Μζτρθςθσ  

Ροςότθτα  Ροςοςτό Ζκπτωςθσ  

    Αρικμθτικϊσ  Ολογράφωσ  

1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ Λίτρα 88.000  lit   

Υροςφζρων επιχείρθςθ……………………………………………………………….  
Ζδρα…………………………………………………………………………… 
Σδόσ………………………………………αρικμόσ…………………………..  
Ψθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 
  

Νάουςα         (Θμερομθνία )       ........../........../..2020 
                                                                        Σ ΥΦΣΧάΕΦίΡ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή)  

 

 

1. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 

Ολνκαζία Σξάπεδαο .......................................  
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Καηάζηεκα  ........................................ 
(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ - ηει-FAX) Ζκεξνκελία έθδνζεο ......................  

ΔΤΡΩ .............................................  

Πξνο: 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ    ΔΠΙΣΟΛΗ    ΤΜΜΔΣΟΥΗ    ππ'    αξηζκόλ     ...................................................     γηα 

ΔΤΡΩ ...................................................  

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 πεξίπησζε Έλσζεο 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 ζπκκεηνρή ηεο εηο ηνλ δηελεξγνύκελν δηαγσληζκό ηεο………….      γηα ηελ     πξνκήζεηα     

αληηθεηκέλσλ     κε     θσδηθνύο 

 .....................................................................        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  (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. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο .......................................  
Ζκεξνκελία έθδνζεο .......................  

ΔΤΡΩ .............................................  
Καηάζηεκα  ........................................ 
(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ - ηει-FAX) 
 
Πξνο: 
 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ   ΔΠΙΣΟΛΗ   ΚΑΛΗ  ΔΚΣΔΛΔΗ  ππ'  αξηζκόλ   ..................................................   γηα 
ΔΤΡΩ ...................................................  

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 
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πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

 ......................................................................... ,     νδόο ...................................................... ,     αξηζκόο 

 .................. , ΣΚ .................................  (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο 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 πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα αληηθεηκέλσλ  

 ........................................... (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) 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ΔΔΔ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

*Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων:  

Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕ με τθ χριςθ  τθσ νζασ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα 
θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ). Η ςχετικι 
ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ του ΕΗΔΗ «www.promitheus.gov.gr». Σο 
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ 
eΕΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ]. 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

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 ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα [] 20-391623-001
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 155-378867

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)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998841450
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.naoussa.gr
Πόλη: ΝΑΟΥΣΑ

Οδός και αριθμός:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 30 (πρώην 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30)

Ταχ. κωδ.: 59200
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ
Τηλέφωνο: 2332350367
φαξ: 2332024260
Ηλ. ταχ/μείο: adamidou@naoussa.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων, καυσίμων 
κίνησης και βελτιωτικών –χημικών πρόσθετων για τα 
οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του 
Πρόσωπα
Σύντομη περιγραφή:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων του άρθρου 27 
του ν. 4412/16. Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης με τη μέθοδο 
χορηγητών- προμηθευτών (ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012) για την προμήθεια 1) πετρελαίου 
θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νάουσας 
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάουσας, της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάουσας 2) καυσίμων κίνησης για το 
Δήμο Νάουσας και το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νάουσας «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης», 3) βελτιωτικών πρόσθετων για τα οχήματα του Δήμου Νάουσας. 
Διάρκεια συμβάσεων είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 11880/6-8-2020

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
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Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
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
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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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 αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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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.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για 
κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, 
ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση 
που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να 
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, 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] 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 κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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