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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκέα ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ 

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) 997766391 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15 

Πφιε ΛΗΣΟΥΧΡΟ  

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 60200 

Υψξα1 ΔΛΛΑΓΑ 

Κσδηθφο ΝUTS2 EL 525 

ΣειΫθσλν 2352350155 / 2352350148 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκεέν (e-mail) promi@dion-olympos.gr / promi2@dion-
olympos.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο3 Υνλδξφπνπινο Νηθφιανο θαη ΓεσξγαληΪο 
Θεφδσξνο 

Γεληθά Γηεχζπλζε ζην δηαδέθηπν  (URL) www.dion-olympos.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά εέλαη 4  ν Γάκνο Γένπ Οιχκπνπ  θαη αλάθεη ζηελ  Γεληθά 
ΚπβΫξλεζε (ΤπνηνκΫαο ΟΣΑ) 5 

   

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.6 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο εέλαη ε εέλαη ε Γεληθά Γεκφζηα 
Τπεξεζέα 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 7  

                                                           
1
 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΜΒΑΕΙ ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ 

2 Μόνο για σσμβάσεις άνω των ορίων  

3
 ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΣΟ ΟΝΟΜΑ, Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Ο ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ, Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ (E-MAIL) ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΤ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ, 
ΚΑΘΩ ΚΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΤΣΗ, ΑΡΘΡΟ 53 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. Γ ΣΟΤ Ν. 
4412/2016   

4
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, 

ΑΕ  του Δθμοςίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα 
αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

5
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ 

Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

6
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΛΛ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Λ, παρ  

1.5, Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) 
Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) 
Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και 
κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

7
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

mailto:promi@dion-olympos.gr
http://www.dion-olympos.gr/
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α) Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εέλαη δηαζΫζηκα γηα ειεχζεξε, πιάξε, Ϊκεζε & 
δσξεΪλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο Πχιεο 
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ.8 

β) ΚΪζε εέδνπο επηθνηλσλέα θαη αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζσ 
ηνπ ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο (εθεμάο ΔΖΓΖ), ην νπνέν εέλαη 
πξνζβΪζηκν απφ ηε Γηαδηθηπαθά Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ 
ΔΖΓΖ. 

γ) ΠεξαηηΫξσ πιεξνθνξέεο εέλαη δηαζΫζηκεο απφ  ηελ πξναλαθεξζεέζα 
Γεληθά Γηεχζπλζε ζην δηαδέθηπν  

  

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ κε ηελ αλνηθηά δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

 

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο9 

ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη  

α) ν Γάκνο Γένπ - Οιχκπνπ ,  

β) ε ΠξσηνβΪζκηα ρνιηθά Δπηηξνπά Γάκνπ Γένπ – Οιχκπνπ θαη  

γ) ε ΓεπηεξνβΪζκηα ρνιηθά Δπηηξνπά  Γάκνπ Γένπ – Οιχκπνπ. 

 

 

Ζ δαπΪλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ζα βαξχλεη : 

 

α) γηα  ηνλ Γάκν Γένπ – Οιχκπνπ ηνπο ΚΑ 10.6643, 15.6643, 20.6641, 30.6641, 
30.6644, 35.6641 θαη 35.6644 ηνπ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ησλ εηψλ  2023, 2024 θαη 
2025 (ζρεη. ε ππ΄ αξηζκ. 420/12395/5-8-2022  Απφθαζε ΓεκΪξρνπ κε ζΫκα 
«Έγθξηζε αλΪιεςεο δαπαλψλ πνιπεηνχο ππνρξΫσζεο θαη δΫζκεπζε πηζηψζεσλ » 
θαη ε ππ΄αξηζκ. 12396/5-8-2022 ΒεβΪησζε Π.Ο.Τ. Πνιπεηνχο ΤπνρξΫσζεο - ΑΓΑΜ 
22REQ011068571), 

β) γηα  ηελ  ΠξσηνβΪζκηα ρνιηθά Δπηηξνπά Γάκνπ Γένπ – Οιχκπνπ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο ησλ εηψλ 2023, 2024 θαη 2025. ( ζρεη. ε ππ΄ αξηζκ. 17/2022 
απφθαζε ηεο ΠξσηνβΪζκηαο ρνιηθάο Δπηηξνπάο) θαη  

γ) γηα ηελ ΓεπηεξνβΪζκηα ρνιηθά Δπηηξνπά  Γάκνπ Γένπ – Οιχκπνπ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο, ησλ εηψλ 2023, 2024 θαη 2025. ( ζρεη. ε ππ΄ αξηζκ. 16/2022 
απφθαζε ηεο ΓεπηεξνβΪζκηαο ρνιηθάο Δπηηξνπάο)  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηδένπο πφξνπο ηνπ θΪζε Ννκηθνχ 
Πξνζψπνπ.  

 

                                                           
8
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η 

πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : 
………………………..» 

9
 Το περιεχόμενο τθσ παραγράφου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 

περ. η  του άρκρου 53 του ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21) 
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζύκβαζεο  

 

Αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο  εέλαη ε πξνκάζεηα πγξψλ θαπζέκσλ (πεηξΫιαην θέλεζεο, 
πεηξΫιαην ζΫξκαλζεο θαη βελδέλεο ακφιπβδεο) θαη ειαηνιηπαληηθψλ γηα ηνλ Γάκν Γένπ 
Οιχκπνπ θαη ηα ΝνκηθΪ ηνπ Πξφζσπα γηα ηα Ϋηε 2023, 2024 κε δηθαέσκα 
πξναέξεζεο γηα Ϋλα Ϋηνο ( Ϋηνο 2025)       

Σα πξνο πξνκάζεηα εέδε θαηαηΪζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ 
Λεμηινγένπ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ (CPV) : 09000000, 09100000, 09132100, 
09135100,  09134100 θαη 09211000 

  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξεέηαη ζηα θΪησζη ηκάκαηα10: 

ΣΜΖΜΑ ΦΟΡΔΑ  
ΠΡΟΤ/ΜΟ 
ΔΣΟΤ 2023 

ΠΡΟΤ/ΜΟ 
ΔΣΟΤ 2024 

ΠΡΟΤ/ΜΟ 
ΔΣΟΤ 2025 

ΠΡΟΤ/ΜΟ 
ΔΣΧΝ 2023, 
2024 ΚΑΗ 
2025 

ΦΠΑ 24%  ΤΝΟΛΟ 
(ΓΗΚΑΗΧΜΑ 
ΠΡΟΑΗΡΔΖ)  

ΣΜΖΜΑ 
1 

ΠξσηνβΪζκηα 
ρνιηθά 
Δπηηξνπά Γάκν 
π Γένπ – 
Οιχκπνπ 
πεηξΫιαην 
ζΫξκαλζεο 

160.625,00 160.625,00 160.625,00 481.875,00 115.650,00 597.525,00 

ΣΜΖΜΑ 
2 

ΓεπηεξνβΪζκηα 
ρνιηθά 
Δπηηξνπά  
Γάκνπ Γένπ – 
Οιχκπνπ 
πεηξΫιαην 
ζΫξκαλζεο 

96.375,00 96.375,00 96.375,00 289.125,00 69.390,00 358.515,00 

ΣΜΖΜΑ 
3 

Γάκνο Γένπ – 
Οιχκπνπ 
πεηξΫιαην 
ζΫξκαλζεο 

89.950,00 89.950,00 89.950,00 269.850,00 64.764,00 334.614,00 

ΣΜΖΜΑ 
4 

Γάκνο Γένπ – 
Οιχκπνπ 
πεηξΫιαην 
θέλεζεο  

347.970,00 347.970,00 347.970,00 1.043.910,00 250.538,40 1.294.448,40 

ΣΜΖΜΑ 
5 

Γάκνο Γένπ – 
Οιχκπνπ 
βελδέλε 
ακφιπβδε 

78.679,00 78.679,00 78.679,00 236.037,00 56.648,88 292.685.,88 

                                                           
10

 Ρρβλ άρκρο 59 ν.4412/2016. Οι A.A. μποροφν να αποφαςίηουν να ανακζτουν μια ςφμβαςθ υπό τθ μορφι 
χωριςτϊν τμθμάτων και μποροφν να προςδιορίηουν το μζγεκοσ και το αντικείμενο των τμθμάτων αυτϊν. 
ε περίπτωςθ που αποφαςίςουν να μθν υποδιαιρζςουν ςε τμιματα, απαιτείται να αναφζρουν ςτο 
παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ ι ςε Παράρτθμα αυτισ ι ςε οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ 
τουσ βαςικοφσ λόγουσ τθσ απόφαςισ τουσ  
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ΣΜΖΜΑ 
6 

Γάκνο Γένπ – 
Οιχκπνπ 
(ειαηνιηπαληηθΪ) 

52.675,00 52.675,00 52.675,00 158.025,00 37.926,00 195.951,00 

  
ΓΔΝΗΚΑ 
ΤΝΟΛΑ 

826.274,00 826.274,00 826.274,00 2.478.822,00 594.917,28 3.073.739,28 

 

ΑλαιπηηθΪ :  

ΣΜΖΜΑ 1   

Σα ππφ πξνκάζεηα εέδε, ζε φζε πνζφηεηα θξηζεέ απαξαέηεηε θαη ε δαπΪλε γηα ηηο 
αλΪγθεο ζΫξκαλζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλΪδσλ ηεο ΠξσηνβΪζκηαο ρνιηθάο Δπηηξνπάο, 
ζηελ νπνέα ζα γέλεηαη ε ρξΫσζε ησλ θαπζέκσλ, Ϋρεη σο εμάο: 

 

Α) ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2023:  

 

Α/Α 

 ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1  ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο 125.000 1,285 160.625,00 

 ΤΝΟΛΟ    160.625,00 

 ΦΠΑ 24%    38.550,00 

 ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    199.175,00 

 

Β) ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2024:  

 

Α/Α 

 ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1  ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο 125.000 1,285 160.625,00 

 ΤΝΟΛΟ    160.625,00 

 ΦΠΑ 24%    38.550,00 

 ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    199.175,00 

 

Γ) ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025:  

 

Α/Α 

 ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1  ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο 125.000 1,285 160.625,00 

 ΤΝΟΛΟ    160.625,00 

 ΦΠΑ 24%    38.550,00 

 ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    199.175,00 
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Γ ) ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2025,  2024 ΚΑΗ 2025 
(δηθαέσκα πξναέξεζεο)   

 

 

Α/Α 

ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ 
Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1 ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο 375.000 1,285 481.875,00 

ΤΝΟΛΟ    481.875,00 

ΦΠΑ 24%    115.650,00 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    597.525,00 

 

Ζ παξΪδνζε ησλ θαπζέκσλ ζα γέλεηαη εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξέσλ ηνπ Γάκνπ 
Γένπ – Οιχκπνπ 

 

ΣΜΖΜΑ 2 

Σα ππφ πξνκάζεηα εέδε, ζε φζε πνζφηεηα θξηζεέ απαξαέηεηε θαη ε δαπΪλε γηα ηηο 
αλΪγθεο ζΫξκαλζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλΪδσλ ηεο ΓεπηεξνβΪζκηαο ρνιηθάο 
Δπηηξνπάο ηνπ Γάκνπ Γένπ - Οιχκπνπ , ζηελ νπνέα ζα γέλεηαη ε ρξΫσζε ησλ 
θαπζέκσλ, Ϋρεη σο εμάο: 

 

Α) ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2023:  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ 
Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1 ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο 75.000 1,285 96.375,00 

ΤΝΟΛΟ    96.375,00 

ΦΠΑ 24%    23.130,00 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    119.505,00 

 

Β) ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2024 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ 
Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1 ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο 75.000 1,285 96.375,00 

ΤΝΟΛΟ    96.375,00 

ΦΠΑ 24%    23.130,00 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    119.505,00 

 

Γ) ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
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(ΛΗΣΡΑ)  Δ €  Δ € 

1 ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο 75.000 1,285 96.375,00 

ΤΝΟΛΟ    96.375,00 

ΦΠΑ 24%    23.130,00 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    119.505,00 

 

Γ ) ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2023, 2024 ΚΑΗ 2025 
(δηθαέσκα πξναέξεζεο)  : 

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ 
Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1 ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο 225.000 1,285 289.125,00 

ΤΝΟΛΟ    289.125,00 

ΦΠΑ 24%    69.390,00 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    358.515,00 

 

Ζ παξΪδνζε ησλ θαπζέκσλ ζα γέλεηαη εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξέσλ ηνπ Γάκνπ 
Γένπ – Οιχκπνπ 

ΣΜΖΜΑ 3 

Σα ππφ πξνκάζεηα εέδε, ζε φζε πνζφηεηα θξηζεέ απαξαέηεηε θαη ε δαπΪλε γηα ηηο 
αλΪγθεο ζΫξκαλζεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπ Γάκνπ Γένπ Οιχκπνπ, ζηνλ 
νπνέα ζα γέλεηαη ε ρξΫσζε ησλ θαπζέκσλ, Ϋρεη σο εμάο: 

 

Α) ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2023 :  

Α/Α   ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1   ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο 70.000 1,285 89.950,00 

  ΤΝΟΛΟ    89.950,00 

  ΦΠΑ 24%    21.588,00 

  ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    111.538,00 

 

Β) ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2024 :  

Α/Α   ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1   ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο 70.000 1,285 89.950,00 

  ΤΝΟΛΟ    89.950,00 

  ΦΠΑ 24%    21.588,00 
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  ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    111.538,00 

 

Γ) ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α   ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1   ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο 70.000 1,285 89.950,00 

  ΤΝΟΛΟ    89.950,00 

  ΦΠΑ 24%    21.588,00 

  ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    111.538,00 

 

Γ ) ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2023, 2024 ΚΑΗ 2025 
(δηθαέσκα πξναέξεζεο): 

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ 
Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ 
€ 

1 ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο 210.000 1,285 269.850,00 

ΤΝΟΛΟ    269.850,00 

ΦΠΑ 24%      64.764,00 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    334.614,00 

 

Ζ παξΪδνζε ησλ θαπζέκσλ ζα γέλεηαη εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξέσλ ηνπ Γάκνπ 
Γένπ Οιχκπνπ. 

 

ΣΜΖΜΑ 4 

Σα ππφ πξνκάζεηα εέδε, ζε φζε πνζφηεηα θξηζεέ απαξαέηεηε θαη ε δαπΪλε γηα ηηο 
αλΪγθεο  ζε πεηξΫιαην θέλεζεο γηα ηηο αλΪγθεο  ηνπ Γάκνπ Γένπ - Οιχκπνπ, ζηνλ 
νπνέν ζα γέλεηαη ε ρξΫσζε, Ϋρεη σο εμάο: 

 

Α) ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2023 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ Δ 
€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1 ΠεηξΫιαην θέλεζεο 210.000 1,657 347.970,00 

ΤΝΟΛΟ    347.970,00 

ΦΠΑ 24%    83.512,80 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    431.482,80 

 

Β) ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2024 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  ΣΗΜΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
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(ΛΗΣΡΑ)  ΜΟΝΑΓΑ Δ 
€  

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1 ΠεηξΫιαην θέλεζεο 210.000 1,657 347.970,00 

ΤΝΟΛΟ     347.970,00 

ΦΠΑ 24%     83.512,80 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ     431.482,80 

 

Γ) ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ Δ 
€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1 ΠεηξΫιαην θέλεζεο 210.000 1,657 347.970,00 

ΤΝΟΛΟ     347.970,00 

ΦΠΑ 24%     83.512,80 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ     431.482,80 

 

Γ ) ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2023, 2024 ΚΑΗ 2025 
(δηθαέσκα πξναέξεζεο): 

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ Δ 
€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1 ΠεηξΫιαην θέλεζεο 630.000 1,657 1.043.910,00 

ΤΝΟΛΟ    1.043.910,00 

ΦΠΑ 24%    250.538,40 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    1.294.448,40 

 

Ζ παξΪδνζε ησλ θαπζέκσλ ζα γέλεηαη εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξέσλ ηνπ Γάκνπ 
Γένπ Οιχκπνπ. 

ΣΜΖΜΑ 5 

Σα ππφ πξνκάζεηα εέδε, ζε φζε πνζφηεηα θξηζεέ απαξαέηεηε θαη ε δαπΪλε γηα ηηο 
αλΪγθεο ζε βελδέλε ακφιπβδε γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ Γάκνπ Γένπ - Οιχκπνπ, ζηνλ 
νπνέν ζα γέλεηαη ε ρξΫσζε, Ϋρεη σο εμάο: 

 

Α) ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2023 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ Δ 
€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1 Βελδέλε Ακφιπβδε 41.000 1,919 78.679,00 

ΤΝΟΛΟ    78.679,00 

ΦΠΑ 24%    18.882,96 
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ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    97.561,96 

 

Β) ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2024 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ Δ 
€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1 Βελδέλε Ακφιπβδε 41.000 1,919 78.679,00 

ΤΝΟΛΟ    78.679,00 

ΦΠΑ 24%    18.882,96 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    97.561,96 

 

Γ) ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ Δ 
€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1 Βελδέλε Ακφιπβδε 41.000 1,919 78.679,00 

ΤΝΟΛΟ    78.679,00 

ΦΠΑ 24%    18.882,96 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    97.561,96 

 

Γ ) ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2023, 2024 ΚΑΗ 2025 
(δηθαέσκα πξναέξεζεο): 

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ Δ 
€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1 Βελδέλε Ακφιπβδε 123.000 1,919 236.037,00 

ΤΝΟΛΟ    236.037,00 

ΦΠΑ 24%    56.648,88 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    292.685,88 

 

Ζ παξΪδνζε ησλ θαπζέκσλ ζα γέλεηαη εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξέσλ ηνπ Γάκνπ 
Γένπ Οιχκπνπ. 

ΣΜΖΜΑ 6 

Σα ππφ πξνκάζεηα εέδε, ζε φζε πνζφηεηα θξηζεέ απαξαέηεηε θαη ε δαπΪλε γηα ηηο 
αλΪγθεο ζε ειαηνιηπαληηθΪ (γηα ηελ ζσζηά ιεηηνπξγέα ησλ θηλεηάξσλ ησλ νρεκΪησλ 
θαη κεραλεκΪησλ ηνπ Γάκνπ πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη αζθαιΫζηεξε ε δηεθπεξαέσζε ησλ 
εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ θαζεκεξηλά ηνπο ρξάζε),  Ϋρεη σο εμάο: 

 

Α) ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2023:  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΟ  
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(ΛΗΣΡΑ)  ΜΟΝΑΓΑ Δ € 

1 Έιαην βελδηλνθηλεηάξσλ 15w-40 700 5,00 3.500,00 

2 Έιαην πεηξειαηνθηλεηάξσλ 20w-50 3.000 5,00 15.000,00 

3 ΤδξαπιηθΪ ΛΪδηα 68  3.000 3,60 10.800,00 

4 ΤδξαπιηθΪ ΛΪδηα 46 2.000 3,60 7.200,00 

5 ΛΪδη ATF 500 5,00 2.500,00 

6 ΤγξΪ θξΫλσλ 300 7,00 2.100,00 

7 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηΪιπκα Ϋηνηκν 
πξνο ρξάζε 

200 1,50 300,00 

8 
Παξαθινχ καθξΪο ρξάζεο G 12 Ϋηνηκν 
πξνο ρξάζε 

200 2,50 500,00 

9 Βαιβνιέλε SAE 90 300 5,00 1.500,00 

10 Βαιβνιέλε SAE 75w90 300 11,00 3.300,00 

11 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηΪιπκα 
ζπκππθλσκΫλν, απαηηεέηαη αξαέσζε  

450 3,50 1.575,00 

12 
Με ηνμηθφ πδαηηθφ δηΪιπκα νπξέαο  ηχπνπ 
AD BLUE 

1.000 2,20 2.200,00 

13 
Έιαην κέμεο ζε ζπζθεπαζέα 1 ιέηξν κε 
ελζσκαησκΫλν δνζνκεηξεηά   

300 5,00 1.500,00 

14 
Έιαην γηα θνξδΫια αιπζνπξένλσλ 
10αξαθη  

200 3,50 700,00 

  ΤΝΟΛΟ 52.675,00 

  ΦΠΑ 24% 12.642,00 

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 65.317,00 

 

Β) ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2024:  

Α/Α ΔΗΓΟ 
Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ Δ € 

ΤΝΟΛΟ  

1 Έιαην βελδηλνθηλεηάξσλ 15w-40 700 5,00 3.500,00 

2 Έιαην πεηξειαηνθηλεηάξσλ 20w-50 3.000 5,00 15.000,00 

3 ΤδξαπιηθΪ ΛΪδηα 68  3.000 3,60 10.800,00 

4 ΤδξαπιηθΪ ΛΪδηα 46 2.000 3,60 7.200,00 

5 ΛΪδη ATF 500 5,00 2.500,00 

6 ΤγξΪ θξΫλσλ 300 7,00 2.100,00 

7 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηΪιπκα Ϋηνηκν 
πξνο ρξάζε 

200 1,50 300,00 

8 
Παξαθινχ καθξΪο ρξάζεο G 12 Ϋηνηκν 
πξνο ρξάζε 

200 2,50 500,00 
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9 Βαιβνιέλε SAE 90 300 5,00 1.500,00 

10 Βαιβνιέλε SAE 75w90 300 11,00 3.300,00 

11 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηΪιπκα 
ζπκππθλσκΫλν, απαηηεέηαη αξαέσζε  

450 3,50 1.575,00 

12 
Με ηνμηθφ πδαηηθφ δηΪιπκα νπξέαο  ηχπνπ 
AD BLUE 

1.000 2,20 2.200,00 

13 
Έιαην κέμεο ζε ζπζθεπαζέα 1 ιέηξν κε 
ελζσκαησκΫλν δνζνκεηξεηά   

300 5,00 1.500,00 

14 
Έιαην γηα θνξδΫια αιπζνπξένλσλ 
10αξαθη  

200 3,50 700,00 

  ΤΝΟΛΟ 52.675,00 

  ΦΠΑ 24% 12.642,00 

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 65.317,00 

 

Γ) ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α ΔΗΓΟ 
Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ Δ € 

ΤΝΟΛΟ  

1 Έιαην βελδηλνθηλεηάξσλ 15w-40 700 5,00 3.500,00 

2 Έιαην πεηξειαηνθηλεηάξσλ 20w-50 3.000 5,00 15.000,00 

3 ΤδξαπιηθΪ ΛΪδηα 68  3.000 3,60 10.800,00 

4 ΤδξαπιηθΪ ΛΪδηα 46 2.000 3,60 7.200,00 

5 ΛΪδη ATF 500 5,00 2.500,00 

6 ΤγξΪ θξΫλσλ 300 7,00 2.100,00 

7 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηΪιπκα Ϋηνηκν 
πξνο ρξάζε 

200 1,50 300,00 

8 
Παξαθινχ καθξΪο ρξάζεο G 12 Ϋηνηκν 
πξνο ρξάζε 

200 2,50 500,00 

9 Βαιβνιέλε SAE 90 300 5,00 1.500,00 

10 Βαιβνιέλε SAE 75w90 300 11,00 3.300,00 

11 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηΪιπκα 
ζπκππθλσκΫλν, απαηηεέηαη αξαέσζε  

450 3,50 1.575,00 

12 
Με ηνμηθφ πδαηηθφ δηΪιπκα νπξέαο  ηχπνπ 
AD BLUE 

1.000 2,20 2.200,00 

13 
Έιαην κέμεο ζε ζπζθεπαζέα 1 ιέηξν κε 
ελζσκαησκΫλν δνζνκεηξεηά   

300 5,00 1.500,00 

14 
Έιαην γηα θνξδΫια αιπζνπξένλσλ 
10αξαθη  

200 3,50 700,00 

  ΤΝΟΛΟ 52.675,00 

  ΦΠΑ 24% 12.642,00 
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  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 65.317,00 

 

 

 

Γ ) ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2023, 2024 ΚΑΗ 2025 
(δηθαέσκα πξναέξεζεο): 

Α/Α ΔΗΓΟ 
Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ Δ € 

ΤΝΟΛΟ  

1 Έιαην βελδηλνθηλεηάξσλ 15w-40 2.100 5,00 10.500,00 

2 Έιαην πεηξειαηνθηλεηάξσλ 20w-50 9.000 5,00 45.000,00 

3 ΤδξαπιηθΪ ΛΪδηα 68  9.000 3,60 32.400,00 

4 ΤδξαπιηθΪ ΛΪδηα 46 6.000 3,60 21.600,00 

5 ΛΪδη ATF 1.500 5,00 7.500,00 

6 ΤγξΪ θξΫλσλ 900 7,00 6.300,00 

7 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηΪιπκα Ϋηνηκν 
πξνο ρξάζε 

600 1,50 900,00 

8 
Παξαθινχ καθξΪο ρξάζεο G 12 Ϋηνηκν 
πξνο ρξάζε 

600 2,50 1.500,00 

9 Βαιβνιέλε SAE 90 900 5,00 4.500,00 

10 Βαιβνιέλε SAE 75w90 900 11,00 9.900,00 

11 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηΪιπκα 
ζπκππθλσκΫλν, απαηηεέηαη αξαέσζε  

1.350 3,50 4.725,00 

12 
Με ηνμηθφ πδαηηθφ δηΪιπκα νπξέαο  ηχπνπ 
AD BLUE 

3.000 2,20 6.600,00 

13 
Έιαην κέμεο ζε ζπζθεπαζέα 1 ιέηξν κε 
ελζσκαησκΫλν δνζνκεηξεηά   

900 5,00 4.500,00 

14 
Έιαην γηα θνξδΫια αιπζνπξένλσλ 
10αξαθη  

600 3,50 2.100,00 

  ΤΝΟΛΟ 158.025,00 

  ΦΠΑ 24% 37.926,00 

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 195.951,00 

 

Ζ παξΪδνζε ησλ ειαηνιηπαληηθψλ ζα γέλεηαη εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξέσλ ηνπ 
Γάκνπ Γένπ Οιχκπνπ. 

ΚΪζε δηαγσληδφκελνο κπνξεέ λα ζπκκεηΫρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβΪιινληαο 
πξνζθνξΪ γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο πξνκάζεηα εηδψλ θΪζε ηκάκαηνο  εέηε ζε Ϋλα ά ζε 
πεξηζζφηεξα ά ζε φια ηα ηκάκαηα φπσο απηΪ νξέδνληαη αλσηΫξσ. 

Ο κΫγηζηνο αξηζκφο ΣΜΖΜΑΣΧΝ πνπ κπνξεέ λα αλαηεζεέ ζε Ϋλαλ πξνζθΫξνληα 
νξέδεηαη ζε 6 
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Ζ εθηηκψκελε αμέα ηεο ζχκβαζεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.073.739,28€ (κε ηνλ 
Φ.Π.Α.) γηα ηα Ϋηε 2023 θαη 2024 κε δηθαέσκα πξναέξεζεο γηα Ϋλα επηπιΫνλ Ϋηνο 
(Ϋηνο  2025) άηνη : 

α) 1.024.579,76€ γηα ην 2023,  

β) 1.024.579,76€ γηα ην 2024 θαη  

γ) 1.024.579,76€ γηα ην 2025 (δηθαίσκα πξναίξεζεο) 

Ζ παξΪδνζε ησλ πνζνηάησλ ησλ θαπζέκσλ ζα γέλεηαη πεξηνδηθΪ (ηκεκαηηθΪ), ζηηο 
εγθαηαζηΪζεηο θαη ηα θηέξηα ηνπ Γάκνπ Γένπ – Οιχκπνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ 
Πξνζψπσλ αλΪινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλΪγθεο θαη θαηφπηλ εληνιάο. Ο Γάκνο θαη 
ηα ΝνκηθΪ ηνπ Πξφζσπα  δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθάζνπλ  ην ζχλνιν ησλ θαπζέκσλ  
πνπ αλαγξΪθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, εθφζνλ νη αλΪγθεο απηψλ επηβΪιινπλ φηη 
δελ εέλαη απαξαέηεηε ε ιάςε φιεο ηεο αληέζηνηρεο εθηηκνχκελεο σο κΫγηζηεο 
απαξαέηεηεο πνζφηεηαο, θαη ν πξνκεζεπηάο δε δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκέσζε 
γηα απηφ. 

Σα ειαηνιηπαληηθΪ ζα παξαδνζνχλ ζην ακαμνζηΪζην ηνπ Γάκνπ ζην Ληηφρσξν ζε 4 ά 
5 παξηέδεο αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηνπ Γάκνπ 

 

Αλαιπηηθά πεξηγξαθά ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο 
δέδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  I  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεέ κε ην θξηηάξην ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ νηθνλνκηθά 
Ϊπνςε πξνζθνξΪο,   απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, θαη ζπγθεθξηκΫλα κεηνδόηεο 
αλαδεηθλύεηαη :  

α) γηα ηα ηκήκαηα 1, 2, 3, 4 θαη 5 ν πξνζθΫξσλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο ζηε κΫζε 
ηηκά ιηαληθάο πψιεζεο αλΪ ηκάκα μερσξηζηΪ, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη απφ ην 
Παξαηεξεηάξην ηηκψλ πγξψλ θαπζέκσλ ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην Ννκφ Πηεξέαο ά ηνλ αξκφδην θνξΫα φπσο ηζρχεη θΪζε 
θνξΪ ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη  

 

β) γηα ην ηκήκα 6 ν πξνζθΫξσλ ηελ ρακειφηεξά ηηκά.  

 Ζ ζχκβαζε ζα ππνγξαθά κε θΪζε Ννκηθφ Πξφζσπν ρσξηζηΪ.  

 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Ζ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο δηΫπνληαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη ηηο 
θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηάο εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ, θαη 
ηδέσο11: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) “Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ ΚξΪηνο: νξγΪλσζε, ιεηηνπξγέα & δηαθΪλεηα ηεο 
ΚπβΫξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγΪλσλ & ηεο θεληξηθάο δεκφζηαο δηνέθεζεο» 
θαη ηδέσο ηνπ Ϊξζξνπ 37  

                                                           
11

 Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ και τθν κείμενθ νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε 
περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν 
Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ προςαρμογισ των εν λόγω όρων. 
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 ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δληαέν θεέκελν Γηθνλνκέαο γηα ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, 
νινθιεξσκΫλν λνκνζεηηθφ πιαέζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ Ϋιεγρν, ηξνπνπνηάζεηο 
ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, δηαηΪμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθά 
απνλνκά ηεο δηθαηνζχλεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» θαη ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 324-337 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ 
πκβΪζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ…»,  

 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ ] 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ 
ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»,   

 ηνπ λ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµόληζε ηνπ 
λνµνζεηηθνύ πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε 
ειεθηξνληθώλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµόζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ 
απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ», ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α’ 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρώλ 
Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ 
ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ 
ηνκέα»12, ηεο θνηλάο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ ΑλΪπηπμεο θαη Δπηθξαηεέαο κε αξ. 
20977/2007 (Β’ 1673) ζρεηηθΪ κε ηα «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ 
ηνπ λ.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005», θαζψο θαη ησλ 
ππνπξγηθψλ απνθΪζεσλ, νη νπνέεο εθδέδνληαη, θαη’ εμνπζηνδφηεζε  ηνπ Ϊξζξνπ 
65 ηνπ λ. 4172/2013 (Α’167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγΪζηκσλ 
θνξνινγηθΪ» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθό θνξνινγηθό 
θαζεζηώο»13.  

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Καλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ 
ελώπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π.» 

 ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη 
ΑλΪπηπμεο κε ζΫκα : “Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 
ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ)” (Β’ 
1781)  

 ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλάο Απφθαζεο ησλ 
Τπνπξγψλ ΑλΪπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη Φεθηαθάο ΓηαθπβΫξλεζεο κε 
ζΫκα «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη 
δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΔΗΓΗ)» 

                                                           
12

 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται 
ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ 
αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 

13
  Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ 

εκδίδονται κάκε ζτοσ. Ρρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ 
αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
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  ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηιεθηξνληθή 
Σηκνιόγεζε ζην πιαίζην ησλ Γεκόζησλ πκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» 
(Α΄44) 

 ηεο αξηζκ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκόο Δζληθνύ 
Μνξθόηππνπ ειεθηξνληθνύ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

 ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΗ.) θαη 
εθζπγρξνληζκόο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» 

 ηνπ λ. 4635/2019 (Α’167) « Δπελδύσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδέσο  
ησλ Ϊξζξσλ 85 επ. 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο» 

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 
ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 
πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) 
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, 
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

 ηνπ  λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή 
Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – 
Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 
2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα 
έγγξαθα θαη ζηνηρεία»,  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α’ 45) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο»  θαη ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 1,2, 7, 11 θαη 13 Ϋσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α’ 25) «Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη 
Πνιηηηζηηθά Θέκαηα»,  

 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 27εο Απξηιένπ 
2016, γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Ϋλαληη ηεο επεμεξγαζέαο ησλ 
δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξέα ησλ 
δεδνκΫλσλ απηψλ θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο 
γηα ηελ Πξνζηαζέα ΓεδνκΫλσλ) (Κεέκελν πνπ παξνπζηΪδεη ελδηαθΫξνλ γηα ηνλ 
ΔΟΥ) OJ L 119,  

 ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ 
Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 
θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», 
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 ησλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΪμεσλ, ησλ 
ινηπψλ δηαηΪμεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 
ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ 
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαένπ 
πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ θαη αλ δελ 
αλαθΫξνληαη ξεηΪ παξαπΪλσ. 

     Σελ ππ. αξηζ. 397/2022 Απφθαζε Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο κε ζΫκα «Έγθξηζε 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαηαξηηζκφο ησλ φξσλ ηνπ δηεζλά αλνηθηνχ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλΪζεζε ηεο πξνκάζεηαο κε ηέηιν «Πξνκάζεηα 
πγξψλ θαπζέκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ θαη ησλ Ννκηθψλ 
ηνπ Πξνζψπσλ» γηα ηα Ϋηε 2023, 2024 κε δηθαέσκα πξναέξεζεο γηα Ϋλα επηπιΫνλ 
Ϋηνο (Ϋηνο 2025) θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπάο δηελΫξγεηαο δηαγσληζκνχ»    

      Σελ ππ. αξηζ. 17/2022 απφθαζε ηεο Δληαέαο ρνιηθάο Δπηηξνπάο ΠξσηνβΪζκηαο 
Δθπαέδεπζεο. 

     Σελ ππ. αξηζ. 16/2022 απφθαζε ηεο Δληαέαο ρνιηθάο Δπηηξνπάο ΓεπηεξνβΪζκηαο 
Δθπαέδεπζεο. 

          Tελ ππ. αξηζ. Δγθ. 3 κε αξ. πξση. 11543/26-3-13 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγεένπ 
Δζσηεξηθψλ. 

      Σελ ε ππ΄ αξηζκ. 420/12395/5-8-2022  Απφθαζε ΓεκΪξρνπ κε ζΫκα «Έγθξηζε 
αλΪιεςεο δαπαλψλ πνιπεηνχο ππνρξΫσζεο θαη δΫζκεπζε πηζηψζεσλ »  

 Σελ ππ΄αξηζκ. 12396/5-8-2022 Βεβαέσζε Π.Ο.Τ. - Πνιπεηνχο ΤπνρξΫσζεο  

 ηνπ Ν. 3054/02 Φ.Δ.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «ΟξγΪλσζε ηεο αγνξΪο πεηξειαηνεηδψλ 
θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

 ηεο ΚΤΑ αξηζκ. 76/2016/16 (ΦΔΚ 4217 Β/28-12-2016-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 241 
Β/2-2-17): ΠεηξΫιαην εζσηεξηθάο θαχζεο (DIESEL) πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη σο 
θαχζηκν θηλεηάξσλ - Απαηηάζεηο θαη κΫζνδνη δνθηκψλ. 

 ηεο Κ.Τ.Α. 147/2015/16 (ΦΔΚ 293 Β/12-02-2016) “Καύζηκα απηνθηλήησλ - 
ακόιπβδε βελδίλε -απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκώλ”. 

 ηεο ΚΤΑ Αξηζ. 467/2002/03 (ΦΔΚ 1531 Β’/16-10-03) : ΠξνδηαγξαθΫο θαη κΫζνδνη 
ειΫγρνπ ηνπ πεηξειαένπ ζΫξκαλζεο.  

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

Ζ δηαδηθαζέα ζα δηελεξγεζεέ κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ σο Ϊλσ ζπζηάκαηνο φπσο θαέλεηαη ζηνλ παξαθΪησ 
πέλαθα :   

 

 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ 
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΖΝ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΓΟΔΧΝ 

ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ  
ΔΝΧΖ    

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΑΝΑΡΣΖΖ 

ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΣΖ 
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΠΤΛΖ ΣΟΤ 
ΔΖΓΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚ
Ζ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗ
Α ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
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www.promitheus.gov.
gr 

18-8-2022 22-8-2022 22-8-2022 25-9-2022 θαη 
ΧΡΑ 23.00κκ 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο14  

Πξνθάξπμε15 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηΪιε κε ειεθηξνληθΪ κΫζα γηα 
δεκνζέεπζε ζηηο 18-8-2022 ζηελ Τπεξεζέα Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

 

Β.  Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 16 

Ζ πξνθάξπμε17 θαη ην πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο θαηαρσξάζεθαλ 
ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο θαηαρσξάζεθαλ ζηε ζρεηηθά 
ειεθηξνληθά δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΖΓΖ, ε νπνέα Ϋιαβε 
ηνπο παξαθΪησ πζηεκηθνχο Αχμνληεο Αξηζκνχο:  169134 γηα ηα ηκήκαηα 1, 2, 3, 4, 
5 θαη 169135 γηα ην ηκήκα 6  θαη αλαξηάζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθά Πχιε 
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ.  
Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν18 19 20, 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016  

Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ πεξέπησζε (ηζη) ηεο 
παξαγξΪθνπ 3 ηνπ Ϊξζξνπ 76 ηνπ Ν.4727/2020, αλαξηάζεθε ζην δηαδέθηπν, ζηνλ 
ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ).   

Ζ Γηαθάξπμε θαηαρσξάζεθε ζην δηαδέθηπν, ζηελ ηζηνζειέδα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, 
ζηε δηεχζπλζε (URL) :   www.dion-olympos.gr    

Γ. Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 

Ζ δαπΪλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη αλαινγηθΪ ηνπο 
πξνκεζεπηΫο  

 

                                                           
14

 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, ι για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι 
το επιλζξει. Ρρβλ. άρκρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  

15
 Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο 

Ραράρτθμα V του Ρροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορφι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΛΛ : 
Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)  

16
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, 

πριν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να 
πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ 
δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ.   

17
 Από 01.06.2021 καταργικθκε θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ προκιρυξθσ για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων (Ρρβλ 

άρκρο 141 του ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 
18

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του 
ΡΔ 118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και 
καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε 
με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

19
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ (νυν "περιφερειακζσ" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και 

τοπικζσ εφθμερίδεσ του ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και 
καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

20
  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλ. και ΡΛΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ 

ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΚΝΛΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι 
Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.dion-olympos.gr/
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1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζάζνπλ λα ηεξνχλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, 
εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ 
ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο 
δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο 
απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηάξεζε 
ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 
επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο 
θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο 
ηνπο,21  

β) δελ ζα ελεξγάζνπλ αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαζ΄ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο 
δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, αιιΪ θαη θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
επηιεγνχλ, 

γ) ιακβΪλνπλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα λα δηαθπιΪμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ σο ηΫηνηεο. 
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 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο,22  εέλαη ηα αθφινπζα: 

1. ε κε πξνζσξηλφ αξηζκφ αλαθνξΪο  ENOTICES-diouolympou/2022-127092 
Πξνθάξπμε ηεο χκβαζεο, φπσο απηά Ϋρεη απνζηαιεέ γηα δεκνζέεπζε  ζηελ 
Δπέζεκε Δθεκεξέδα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο  

2. ην  Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ]  

3. ε παξνχζα δηαθάξπμε θαη ηα παξαξηάκαηΪ ηεο 

4. νη ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ηπρφλ παξΫρνληαη ζην πιαέζην ηεο 
δηαδηθαζέαο, ηδέσο ζρεηηθΪ κε ηηο πξνδηαγξαθΫο θαη ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ 

5. ε ππ΄ αξηζ. 22/2022 κειΫηε ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο.  

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλέεο ζε ζρΫζε κε ηα βαζηθΪ ζηνηρεέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγΫο πιεξνθνξηψλ, ηδέσο ε ειεθηξνληθά 
ππνβνιά, εθηεινχληαη κε ηε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ), κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ σο Ϊλσ ζπζηάκαηνο23. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιΪβνπλ ηα παξαπΪλσ ηα Ϋγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο  θαη ηαρπδξνκηθΪ, εθφζνλ ηα δεηάζνπλ Ϋγθαηξα θαη εκβΪζνπλ, θαηφπηλ 
ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ηε δαπΪλε ηεο ηαρπδξνκηθάο απνζηνιάο 
ηνπο. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά απνζηΫιιεη ηα δεηεζΫληα ζηνηρεέα κΫζσ ησλ Διιεληθψλ 
Σαρπδξνκεέσλ ά ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξΪο αιιεινγξαθέαο θαη ρσξέο λα θΫξεη 
επζχλε γηα ηελ Ϋγθαηξε Ϊθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν24. Γηα πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξέεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θαηΪ ηηο εξγΪζηκεο 
εκΫξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεέα ηνπ Γάκνπ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ, νδφο Αγένπ ΝηθνιΪνπ 15 
Ληηφρσξν ζηα ηειΫθσλα 2352350155 θαη 2352350148 Γξαθεέν πξνκεζεηψλ θαζψο 
επέζεο θαη  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Γάκνπ www.dion-olympos.gr φπνπ ζα παξΫρεηαη 
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 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./Α.Φ. με ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 63 και 293, τθσ 
προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, τθσ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 291, 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 ι θ πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ ςτισ οποίεσ 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 Ραραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι 
ςυγγραφι υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

23
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ και τθν  επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι 
δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι 
περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των ενδιαφερομζνων. 

24
 Άλλωσ περιγράφεται εναλλακτικόσ τρόποσ επικοινωνίασ 

http://www.dion-olympos.gr/
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ειεχζεξε, Ϊκεζε θαη πιάξεο πξφζβαζε ζηε πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ θαη ηα ινηπΪ 
ηεχρε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθΪ αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ,  ην 

αξγφηεξν 10 εκΫξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαη 

απαληψληαη αληέζηνηρα, ζην πιαέζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθά ειεθηξνληθά 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, ε νπνέα 

εέλαη πξνζβΪζηκε κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr). Αηηάκαηα 

παξνράο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλέζεσλ  ππνβΪιινληαη απφ 

εγγεγξακκΫλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξεέο, δειαδά απφ εθεέλνπο πνπ 

δηαζΫηνπλ ζρεηηθΪ δηαπηζηεπηάξηα πνπ ηνπο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ (φλνκα ρξάζηε θαη 

θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαέηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρεέν κε ην θεέκελν ησλ 

εξσηεκΪησλ εέλαη ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν. Αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλάζεσλ 

πνπ εέηε ππνβΪιινληαη κε Ϊιιν ηξφπν εέηε ην ειεθηξνληθφ αξρεέν πνπ ηα ζπλνδεχεη 

δελ εέλαη ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν, δελ εμεηΪδνληαη. 

  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο 
ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα κπνξνχλ λα ιΪβνπλ γλψζε φισλ 
ησλ αλαγθαέσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηΪξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο 
πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο, αλ θαη δεηάζεθαλ απφ ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξΫα Ϋγθαηξα, δελ Ϋρνπλ παξαζρεζεέ ην αξγφηεξν Ϋμη (6) εκΫξεο πξηλ 
απφ ηελ πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθέζηαληαη ζεκαληηθΫο αιιαγΫο 

Ζ δηΪξθεηα ηεο παξΪηαζεο ζα εέλαη αλΪινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ά 
ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο δελ Ϋρνπλ δεηεζεέ Ϋγθαηξα ά δελ Ϋρνπλ ζεκαζέα γηα 
ηελ πξνεηνηκαζέα θαηΪιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξΪηαζε ηεο πξνζεζκέαο 
ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο25.  

Σξνπνπνέεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο (πρ αιιαγά/κεηΪζεζε ηεο 
θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαζψο θαη ζεκαληηθΫο αιιαγΫο 
ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν) 
δεκνζηεχεηαη ζηελ ΔΔΔΔ (κε ην ηππνπνηεκΫλν Ϋληππν «Γηνξζσηηθφ»26) θαη ζην 
ΚΖΜΓΖ 27. 

2.1.4 Γιώζζα 

Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα  

Σπρφλ πξνδηθαζηηθΫο πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο, ηα  ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζε απηΫο, θαζψο θαη ηα 
απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα ζρεηηθΪ κε ηε κε χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιάξσζε 

                                                           
25

 Άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
26

  Ρρβλ οδθγίεσ για τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου 14 «Διορκωτικό» ςτθν ιςτοςελίδα του simap 
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd22
52-323d-44d1-97d5-0babe74629f4 

27
 Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων 

δθμοςιότθτασ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: 
ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο28 ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά 
ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα.  

Σα αιινδαπΪ δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ 
ειιεληθά γιψζζα επηθπξσκΫλε, εέηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΪ ηηο θεέκελεο 
δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο εέηε απφ πξφζσπν θαηΪ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο 
ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ην Ϋγγξαθν.  

ΚαηΪ παξΫθθιηζε ησλ σο Ϊλσ παξαγξΪθσλ, γέλεηαη δεθηά ε ππνβνιά ελφο ά 
πεξηζζφηεξσλ ζηνηρεέσλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, 
ζηελ αγγιηθά γιψζζα  ρσξέο λα απαηηεέηαη επηθχξσζά ηνπο, ζην κΫηξν πνπ ηα 
αλσηΫξσ Ϋγγξαθα εέλαη θαηαρσξηζκΫλα ζε επέζεκνπο ηζηφηνπνπο θνξΫσλ 
πηζηνπνέεζεο, ζηνπο νπνένπο ππΪξρεη ειεχζεξε πξφζβαζε κΫζσ δηαδηθηχνπ θαη 
εθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο παξαπΫκπεη ζε απηνχο, πξνθεηκΫλνπ ε επαιάζεπζε 
ηεο ηζρχνο ηνπο λα εέλαη επρεξάο γηα ηελ αλαζΫηνπζα αξρά29   

ΚΪζε κνξθάο επηθνηλσλέα κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, θαζψο θαη κεηαμχ απηάο θαη ηνπ 
αλαδφρνπ, ζα γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ ειιεληθά γιψζζα30. 

2.1.5 Δγγπήζεηο31 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ 
ηδξχκαηα ά ρξεκαηνδνηηθΪ ηδξχκαηα ά αζθαιηζηηθΫο επηρεηξάζεηο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ 
πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13)32, πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε - κΫιε ηεο Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ ά ζηα θξΪηε-κΫξε ηεο Γ θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην 
δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο, λα εθδέδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα παξΫρνληαη 
κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ 
ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ33. Αλ ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην 
παξαθαηΪζεζεο ρξενγξΪθσλ ζην Σακεέν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ, ηα 
ηνθνκεξέδηα ά κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξΫθνληαη 
κεηΪ ηε ιάμε ηνπο ζηνλ ππΫξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξΫα. 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη’ επηινγά ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ απφ Ϋλαλ ά 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπ. 

Οη εγγπάζεηο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ θαη’ ειΪρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεέα: α) ηελ 
εκεξνκελέα Ϋθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνο ηελ νπνέα 
απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) 
ηελ πιάξε επσλπκέα, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ππΫξ ηνπ 
νπνένπ εθδέδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο αλαγξΪθνληαη φια ηα 
παξαπΪλσ γηα θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξΫρεηαη 
αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξΫζεσο θαη ηεο δηδάζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξέπησζε θαηΪπησζεο απηάο, ην πνζφ 
ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ, ε) ηα ζηνηρεέα ηεο 
ζρεηηθάο δηαθάξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ 
εκεξνκελέα ιάμεο ά ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο 

                                                           
28

  Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 
29

 Ραρ. 4 Α του ωσ άνω άρκρου 92 
30

 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
31

 Άρκρο 72 ν. 4412/2 016  
32

 Ρρβλ.  άρκρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 
93/31.5.2018), 

33
 Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν 

παροχι εγγυιςεων ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα 
με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 
1926/3 Λανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω 
Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 
(ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 
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απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβΪιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθΪ ά κεξηθΪ 
εληφο πΫληε (5) εκεξψλ κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο ηνλ νπνέν 
απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξέπησζε ησλ εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιάο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο34.  

Ζ πεξ. αα’ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπάζεηο πνπ 
παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ. 

Τπφδεηγκα εγγπεηηθάο επηζηνιάο δέδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επηθνηλσλεέ κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 
πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ ηνπο. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξΪθεη ηελ πξνζθνξΪ 
σο ΠξνζθΫξσλ ά σο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ΠξνζθΫξνληνο, φηη ε έδηα ά θαη ηξέηνη, 
θαη’ εληνιά θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγΪδνληαη πξνζσπηθΪ δεδνκΫλα πνπ 
πεξηΫρνληαη ζηνπο θαθΫινπο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηα νπνέα 
ππνβΪιινληαη ζε απηάλ, ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκΫξσζεο Ϋηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, 
ιακβΪλνληαο θΪζε εχινγν κΫηξν γηα ηε δηαζθΪιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο 
αζθΪιεηαο ηεο επεμεξγαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ θαη ηεο πξνζηαζέαο ηνπο απφ θΪζε 
κνξθάο αζΫκηηε επεμεξγαζέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο 
πεξέ πξνζηαζέαο πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ, θαηΪ ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ 
αλαιπηηθά ελεκΫξσζε πνπ επηζπλΪπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ϋρνπλ 
θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα θαη, ζε πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ηα 
κΫιε απηψλ, πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα ζε: 

α) θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξΪηνο-κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ35, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 
αλΪζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 736 θαη 
ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ 
πκθσλέαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο 
παξαγξΪθνπ θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε 
ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ37. 

ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθΫο 
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο 

                                                           
34

 Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
35

 Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
36

 Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 
αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 2, 4, 5, 6 και 7. 

37
 Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον 

φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από 
κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ 
τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` και βϋτθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  
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ινηπΫο δηεζλεέο ζπκθσλέεο απφ ηηο νπνέεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζΫηνπζεο 
αξρΫο επηθπιΪζζνπλ γηα ηα Ϋξγα, ηα αγαζΪ, ηηο ππεξεζέεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξεέο ησλ ρσξψλ πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλέεο κεηαρεέξηζε εμέζνπ 
επλντθά κε απηάλ πνπ επηθπιΪζζνπλ γηα ηα Ϋξγα, ηα αγαζΪ, ηηο ππεξεζέεο θαη ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξεέο ηεο Έλσζεο38 

2. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκκεηΫρεη εέηε κεκνλσκΫλα εέηε σο κΫινο Ϋλσζεο. Οη 
ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 
ζπκπξΪμεσλ, δελ απαηηεέηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά γηα ηελ 
ππνβνιά πξνζθνξΪο. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά  κπνξεέ λα απαηηάζεη απφ ηηο ελψζεηο 
νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά, εθφζνλ ηνπο 
αλαηεζεέ ε ζχκβαζε. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, φια ηα 
κΫιε ηεο επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ39.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο40 

2.2.2.1. Γηα ηελ Ϋγθπξε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, θαηαηέζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο 
(πξνζθΫξνληεο),  εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο41, πνζνχ  8.265,00 επξψ42 γηα 
νιφθιεξε ηελ ζχκβαζε θαη γηα θΪζε ηκάκα φπσο θαέλεηαη παξαθΪησ :  
 
ΣΜΖΜΑ 1  : εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο πνζνχ 1.607,00 €  

ΣΜΖΜΑ 2  : εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο πνζνχ    964,00 €  

ΣΜΖΜΑ 3  : εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο πνζνχ    900,00 €  

ΣΜΖΜΑ 4  : εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο πνζνχ 3.480,00 € 

ΣΜΖΜΑ 5  : εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο πνζνχ    787,00 € θαη  

ΣΜΖΜΑ 6  : εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο πνζνχ    527,00 €  

ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πεξηιακβΪλεη 
θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ 
πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ Ϋλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξηΪληα (30) εκΫξεο κεηΪ ηε 
ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ Ϊξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, Ϊιισο ε 
πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο 
πξνζθνξΪο, λα δεηΪ απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο λα παξαηεέλνπλ, πξηλ ηε ιάμε ηνπο, ηε 
δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο. 

Οη πξσηφηππεο εγγπάζεηο ζπκκεηνράο, πιελ ησλ εγγπάζεσλ πνπ εθδέδνληαη 
ειεθηξνληθΪ, πξνζθνκέδνληαη, ζε θιεηζηφ θΪθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, 
ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
νξέδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο 
απαξΪδεθηε, κεηΪ απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ.  

                                                           
38

   Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ 
ςυμμετοχι προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 

39
   Άρκρο 19 ν. 4412/2016. 

40
 Ραρ. 1 ,2 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 

41
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ 

ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (β’ 
εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016). 

42
 Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων 
προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ αλΪδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 
εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθΫξνληεο, ζχκθσλα κε ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/201643. 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο θαηαπέπηεη εΪλ ν πξνζθΫξσλ: α) απνζχξεη ηελ 
πξνζθνξΪ ηνπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηζρχνο απηάο, β) παξΫρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδά 
ζηνηρεέα ά πιεξνθνξέεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3 Ϋσο 2.2.8, γ) δελ 
πξνζθνκέζεη εγθαέξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθΪ 
(παξΪγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2), δ) δελ πξνζΫιζεη εγθαέξσο γηα ππνγξαθά ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, ε) ππνβΪιεη κε θαηΪιιειε πξνζθνξΪ, κε ηελ Ϋλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο 
παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζη) δελ αληαπνθξηζεέ ζηε ζρεηηθά πξφζθιεζε 
ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο λα εμεγάζεη ηελ ηηκά ά ην θφζηνο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ εληφο 
ηεο ηεζεέζαο πξνζεζκέαο θαη ε πξνζθνξΪ ηνπ απνξξηθζεέ44, δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 
παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ Ϊξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξέ πξφζθιεζεο γηα ππνβνιά 
δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, αλ, θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 3.2 θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, 
δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔ εέλαη εθ πξνζΫζεσο απαηειΪ, 
ά φηη Ϋρνπλ ππνβιεζεέ πιαζηΪ απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα, ά αλ, απφ ηα παξαπΪλσ 
δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη 
ε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ά ε πιάξσζε κηαο ά 
πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηάζεηο ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ45  

Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ) νηθνλνκηθφο θνξΫαο, εθφζνλ ζπληξΫρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εΪλ 
πξφθεηηαη γηα κεκνλσκΫλν θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν) ά ζε Ϋλα απφ ηα κΫιε ηνπ (εΪλ 
πξφθεηηαη γηα Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ) Ϋλαο ά πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππΪξρεη ζε βΪξνο ηνπ ακεηΪθιεηε46 θαηαδηθαζηηθά απφθαζε γηα Ϋλα 
απφ ηα αθφινπζα εγθιάκαηα:  

α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο 
απφθαζεο-πιαέζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα 
ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 
θαη ηα εγθιάκαηα ηνπ Ϊξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε), 

β) ελεξγεηηθά δσξνδνθέα, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξέ ηεο 
θαηαπνιΫκεζεο ηεο δσξνδνθέαο ζηελ νπνέα ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη 
ζηελ παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 
22αο Ηνπιένπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΔΔ L 
192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξέδεηαη ζην εζληθφ δέθαην ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξΫα, θαη ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 159Α (δσξνδνθέα πνιηηηθψλ 
πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθέα ππαιιάινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθέα δηθαζηηθψλ 
ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 (εκπνξέα επηξξνάο – κεζΪδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθέα 
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

                                                           
43

 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016. 
44

  Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
45

 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
46

 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά 
μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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γ) απΪηε εηο βΪξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ 
Ϊξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Οδεγέαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
πκβνπιένπ ηεο 5εο Ηνπιένπ 2017 ζρεηηθΪ κε ηελ θαηαπνιΫκεζε, κΫζσ ηνπ πνηληθνχ 
δηθαένπ, ηεο απΪηεο εηο βΪξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 
198/28.07.2017) θαη ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 159Α (δσξνδνθέα πνιηηηθψλ 
πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθέα), 236 (δσξνδνθέα ππαιιάινπ), 237 παξ. 2-4 
(δσξνδνθέα δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδάο βεβαέσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 
(δηαθεθξηκΫλε θινπά), 375 (ππεμαέξεζε), 386 (απΪηε), 386Α (απΪηε κε ππνινγηζηά), 
386Β (απΪηε ζρεηηθά κε ηηο επηρνξεγάζεηο), 390 (απηζηέα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη 
ησλ Ϊξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ 
απηΪ ζηξΫθνληαη θαηΪ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά 
ζπλδΫνληαη κε ηελ πξνζβνιά απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιάκαηα ησλ 
Ϊξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθά απΪηε ζρεηηθΪ κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθΫο δηαηΪμεηο 
γηα ηελ πνηληθά πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο) 
ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδνληαη, αληηζηνέρσο, ζηα Ϊξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγέαο 
(ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 15εο Μαξηένπ 
2017 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο θαη ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-
πιαηζένπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο απφθαζεο 
2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ά εζηθά απηνπξγέα ά ζπλΫξγεηα 
ά απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 14 απηάο, θαη ηα 
εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα 
εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηέαο, φπσο απηΫο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθΪ κε ηελ 
πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηέαο, ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ηεο νδεγέαο 
2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο (ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 2 
θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139),  

ζη) παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ, φπσο νξέδνληαη ζην 
Ϊξζξν 2 ηεο Οδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ 
ηεο 5εο Απξηιένπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο 
αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 ηεο 
15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιάκαηα ηνπ Ϊξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (εκπνξέα 
αλζξψπσλ).  

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη, επέζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βΪξνο ηνπ νπνένπ 
εθδφζεθε ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο 
απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ:  

- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ 
θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο 
δηαρεηξηζηΫο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα χκβνπιν, ηα κΫιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνέα κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ Ϋρεη αλαηεζεέ ην ζχλνιν ηεο δηαρεέξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο 

ηεο εηαηξεέαο. 
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- ζηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ. 

- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηΪ πεξέπησζε  

λφκηκν εθπξφζσπν. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο 

απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε 

πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε.  

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ν  νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ 
θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη απηφ Ϋρεη δηαπηζησζεέ απφ 
δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ, ζχκθσλα κε 
δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο  ά ηελ εζληθά λνκνζεζέα ά  

β) φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά 
θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ 
ΔιιΪδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο 
θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε.  
Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2.2.3.2  ζεσξεέηαη φηη δελ Ϋρνπλ αζεηεζεέ 
εθφζνλ δελ Ϋρνπλ θαηαζηεέ ιεμηπξφζεζκεο ά εθφζνλ απηΫο Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε 
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξεέηαη. 
 

Γελ απνθιεέεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, φηαλ Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
εέηε θαηαβΪιινληαο ηνπο θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, θαηΪ πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ 
πξνζηέκσλ εέηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο ζην 
κΫηξν πνπ ηεξεέ ηνπο φξνπο ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ. 

2.2.3.3 -- 

2.2.3.4. Απνθιεέεηαη47 απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο48:  

(α) εΪλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 
ηνπ λ. 4412/201649, πεξέ αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζέεο ζχλαςεο 
δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, 

(β) εΪλ ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά ηειεέ 
ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε 
δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά Ϋρεη αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ 

                                                           
47

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 2.2.3.4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 
παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και 
κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ 
διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ 
επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα 
ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

48
 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ 

Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των 
προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν λόγων αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και 
αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

49
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα 

κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 
4412/2106. 
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δξαζηεξηφηεηεο ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο θαη δελ ηεξεέ ηνπο φξνπο 
απηάο ά εΪλ βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 
παξφκνηα δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ. Ζ αλαζΫηνπζα 
αξρά κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ν νπνένο βξέζθεηαη ζε κέα εθ 
ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε απηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, 
ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο,50  

(γ) εΪλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξΪθνπ 3β ηνπ Ϊξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 πεξέ 
πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη Ϊιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππΪξρνπλ επαξθψο εχινγεο 
ελδεέμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπΫξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπλάςε 
ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ,  

δ) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ 
λ. 4412/2016 δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ απνηειεζκαηηθΪ κε Ϊιια, ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ε) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζηξΫβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρά 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαηΪ ηελ πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεέ λα 
ζεξαπεπζεέ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ζη) εΪλ Ϋρεη επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε 
νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα θνξΫα ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εΪλ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο εθ πξνζΫζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ 
παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο, Ϋρεη απνθξχςεη ηηο 
πιεξνθνξέεο απηΫο ά δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ 
απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγά ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εΪλ επηρεέξεζε λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ 
ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα 
ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ά λα 
παξΪζρεη κε απαηειφ ηξφπν παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα 
επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά 
ηελ αλΪζεζε,  

(ζ) εΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη, κε θαηΪιιεια κΫζα φηη Ϋρεη 
δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα, ην νπνέν ζΫηεη ελ ακθηβφισ ηελ 
αθεξαηφηεηΪ ηνπ.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη 
θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ βεβαηώλεη ην ζρεηηθό γεγνλόο.51 

2.2.3.5. Απνθιεέεηαη, επέζεο, νηθνλνκηθφο θνξΫαο απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο εΪλ ζπληξΫρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο εθαξκνγάο ηεο 

παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/200552, φπσο ηζρχεη [ακηγώο εζληθόο ιόγνο 

                                                           
50

 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ   
51

 Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ 

(ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
52

 Κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεφεται θ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με 
εξωχϊριεσ εταιρείεσ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 
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απνθιεηζκνύ].53 Οη ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζεο αθνξνχλ ηηο αλψλπκεο εηαηξεέεο πνπ 

ππνβΪιινπλ πξνζθνξΪ απηνηειψο ά σο κΫιε Ϋλσζεο ά πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζην 

κεηνρηθφ θεθΪιαην Ϊιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ππνβΪιιεη πξνζθνξΪ ά λνκηθΪ 

πξφζσπα ηεο αιινδαπάο  πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αλψλπκε εηαηξεέα. 

Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξΫσζεο απηάο: α) νη εηζεγκΫλεο ζηα ρξεκαηηζηάξηα θξαηψλ-

κειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθάο πλεξγαζέαο θαη 

ΑλΪπηπμεο (Ο.Ο..Α.) εηαηξεέεο, β) νη εηαηξεέεο, ηα δηθαηψκαηα ςάθνπ ησλ νπνέσλ 

ειΫγρνληαη απφ κέα ά πεξηζζφηεξεο επηρεηξάζεηο επελδχζεσλ (investment firms), 

εηαηξεέεο δηαρεέξηζεο θεθαιαέσλ/ελεξγεηηθνχ (asset/fund managers) ά εηαηξεέεο 

δηαρεέξηζεο θεθαιαέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (private equity firms), ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη ηειεπηαέεο απηΫο εηαηξεέεο ειΫγρνπλ, ζπλνιηθΪ πνζνζηφ πνπ 

ππεξβαέλεη ην εβδνκάληα πΫληε ηνηο εθαηφ (75%) ησλ δηθαησκΪησλ ςάθσλ θαη εέλαη 

επνπηεπφκελεο απφ ΔπηηξνπΫο ΚεθαιαηαγνξΪο ά Ϊιιεο αξκφδηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθΫο αξρΫο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηνπ 

Ο.Ο..Α..54 

2.2.3.6. Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε 
δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη 
βξέζθεηαη, ιφγσ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεψλ ηνπ, εέηε πξηλ εέηε θαηΪ ηε δηαδηθαζέα, ζε 
κέα απφ ηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο. 

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ εκπέπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ 
αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηάο, 
κπνξεέ λα πξνζθνκέδεη ζηνηρεέα55, πξνθεηκΫλνπ λα απνδεέμεη φηη ηα κΫηξα πνπ Ϋιαβε 
επαξθνχλ γηα λα απνδεέμνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ, παξφηη ζπληξΫρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο 
απνθιεηζκνχ (απηoθΪζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 
απνδεηθλχεη φηη Ϋρεη θαηαβΪιεη ά Ϋρεη δεζκεπζεέ λα θαηαβΪιεη απνδεκέσζε γηα δεκέεο 
πνπ πξνθιάζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδέθεκα ά ην παξΪπησκα, φηη Ϋρεη δηεπθξηλέζεη ηα 
γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηΪζεηο κε νινθιεξσκΫλν ηξφπν, κΫζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζέαο 
κε ηηο εξεπλεηηθΫο αξρΫο, θαη Ϋρεη ιΪβεη ζπγθεθξηκΫλα ηερληθΪ θαη νξγαλσηηθΪ κΫηξα, 
θαζψο θαη κΫηξα ζε επέπεδν πξνζσπηθνχ θαηΪιιεια γηα ηελ απνθπγά πεξαηηΫξσ 
πνηληθψλ αδηθεκΪησλ ά παξαπησκΪησλ. Σα κΫηξα πνπ ιακβΪλνληαη απφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξεέο αμηνινγνχληαη ζε ζπλΪξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαέηεξεο 
πεξηζηΪζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθάκαηνο ά ηνπ παξαπηψκαηνο. ΔΪλ ηα ζηνηρεέα θξηζνχλ 
επαξθά, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ απνθιεέεηαη απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. Αλ ηα κΫηξα θξηζνχλ αλεπαξθά, γλσζηνπνηεέηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ην 
ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηάο. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ Ϋρεη απνθιεηζηεέ, ζχκθσλα 

                                                                                                                                                                      
4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, Α` 167). Οι εξωχϊριεσ εταιρείεσ 
από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» απαγορεφεται επίςθσ να ςυμμετζχουν με ποςοςτό 
μεγαλφτερο του ζνα τοισ εκατό (1%) επί του μετοχικοφ κεφαλαίου ι να κατζχουν εταιρικά μερίδια ι να 
είναι εταίροι των εταίρων ςε επιχειριςεισ που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Για τον ζλεγχο και τθν 
επιβολι τθσ απαγόρευςθσ αυτισ θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ εφαρμόΗει τθν υπουργικι 
απόφαςθ που εκδίδεται κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλζον, απαγορεφεται θ 
ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με εξωχϊριεσ εταιρείεσ από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό 
κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του Κϊδικα 
Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, με εξαίρεςθ τα κράτθ που αποτελοφν: αα) κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, ι ββ) 
κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), ι γγ) τρίτθ χϊρα που ζχει υπογράφει και 
κυρϊςει τθ Διεκνι Συμφωνία για τισ Διεκνείσ Συμβάςεισ (ΣΔΣ), ςτον βακμό που θ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω ΣΔΣ, ι δδ) ςε τρίτθ/εσ χϊρεσ που δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ αα), ββ) και 
γγ) και ζχει ςυνάψει και εφαρμόηει διμερι ι πολυμερι ςυμφωνία με τθν Ζνωςθ.» 

53
 Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 
54

   Ραρ. 3 άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 239 του ν. 4782/21 
55

  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Λανουαρίου 
2021 του ΔΕΕ ςτθν υπόκεςθ C‑387/19 
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κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, κε ηειεζέδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επέπεδν, απφ ηε 
ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δελ 
κπνξεέ λα θΪλεη ρξάζε ηεο αλσηΫξσ δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ απνθιεηζκνχ 
πνπ νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 56. 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπέζησζε ηεο επΪξθεηαο ά κε ησλ επαλνξζσηηθψλ 
κΫηξσλ θαηΪ ηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν εθδέδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 
παξ. 8 θαη 9 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/201657. 

2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζε βΪξνο ηνπ νπνένπ Ϋρεη επηβιεζεέ ε θχξσζε ηνπ 
νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ 
δηΪζηεκα πνπ απηά νξέδεη, απνθιεέεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο.   

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο58  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο59  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο απαηηεέηαη λα αζθνχλ εκπνξηθά ά βηνκεραληθά ά βηνηερληθά δξαζηεξηφηεηα 
ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ηεο πξνκάζεηαο.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο 
Έλσζεο απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε Ϋλα απφ ηα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ 
κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξΪηνο εγθαηΪζηαζάο ηνπο ά λα ηθαλνπνηνχλ 
νπνηαδάπνηε Ϊιιε απαέηεζε νξέδεηαη ζην ΠαξΪξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ 
λ. 4412/2016.  

ηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ εγθαηεζηεκΫλσλ ζε θξΪηνο κΫινπο ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξάζεη ζηε 
Γ, ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξέπησζε θαη Ϋρνπλ 
ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ 
αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε αληέζηνηρα 
επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα.  

Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη 
ζην Βηνηερληθφ ά Δκπνξηθφ ά Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην ά ζην Μεηξψν 
Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ60  

                                                           
56

 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
57 Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί 

να ιςχφει ζωσ τθν  ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.  
58

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν 
κρίςθ και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο 
τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιπλζον, οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ 
οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα 
ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ. Οι Α.Α. 
διαμορφϊνουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα 
απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και 
ειδικότερα τισ Ενότθτεσ IΛΛ και IV παρ. 1 όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

59
 Άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

60
 Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 
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ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ε θαηαιιειόηεηα άζθεζεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζα πξέπεη λα θαιύπηεηαη από όια ηα κέιε ηεο 
έλσζεο.61  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα62  

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα63  

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο64  

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

  

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ65 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο κπνξνχλ, φζνλ αθνξΪ ζηα θξηηάξηα ηεο νηθνλνκηθάο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο (ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθΪ κε ηελ ηερληθά 
θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6), λα ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
Ϊιισλ θνξΫσλ, αζρΫησο ηεο λνκηθάο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο66. ηελ 
πεξέπησζε απηά, απνδεηθλχνπλ φηη ζα Ϋρνπλ ζηε δηΪζεζά ηνπο ηνπο αλαγθαένπο 
πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθάο δΫζκεπζεο ησλ θνξΫσλ ζηελ ηθαλφηεηα 
ησλ νπνέσλ ζηεξέδνληαη.   

Όηαλ νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ φζνλ αθνξΪ 
ηα θξηηάξηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθάξπμε νηθνλνκηθά θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνέ θνξεέο θαη απηνέ ζηνπο νπνένπο 
ζηεξέδνληαη εέλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Τπφ ηνπο έδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κπνξνχλ λα ζηεξέδνληαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Ϋλσζε ά Ϊιισλ θνξΫσλ. 

                                                           
61

  Αναφζροντασ λ.χ. ότι «θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ κα πρζπει να 
καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ».   

62
 Άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι οι Α.Α. μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 

υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν τθν παροφςα παράγραφο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που 
επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να 
καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ 
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν 
τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ. 

63
 Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

64
 Άρκρο 82 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα 

διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι 
ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  

65
 Άρκρο 78 ν. 4412/2016 

66
 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται 

να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.  
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Ζ αλαζΫηνπζα αξρά ειΫγρεη αλ νη θoξεέο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνέσλ πξνηέζεηαη λα 
ζηεξηρζεέ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, πιεξνχλ θαηΪ πεξέπησζε ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα 
επηινγάο θαη εΪλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.. Ο 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ θνξΫα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 
νπνένπ ζηεξέδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαένο δελ πιεξνέ ην ζρεηηθφ θξηηάξην επηινγάο ά 
γηα ηνλ νπνέν ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, εληφο πξνζεζκέαο ηξηΪληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθά  πξφζθιεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε νπνέα απεπζχλεηαη 
ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα» ηνπ ΔΖΓΖ. Ο 
θνξΫαο πνπ αληηθαζηζηΪ θνξΫα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ δελ επηηξΫπεηαη λα 
αληηθαηαζηαζεέ εθ λΫνπ. 

 

2.2.8.2. Τπεξγνιαβία 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο αλαθΫξεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, θαζψο θαη ηνπο 
ππεξγνιΪβνπο πνπ πξνηεέλεη. ηελ πεξέπησζε πνπ o πξνζθΫξσλ αλαθΫξεη ζηελ 
πξνζθνξΪ ηνπ φηη πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ηκάκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθά 
ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαέλεη ην ηξηΪληα ηνηο εθαηφ (30%) 
ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα αξρά ειΫγρεη φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη 
ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο67. Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο 
ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ ππεξγνιΪβν, εθφζνλ ζπληξΫρνπλ ζην 
πξφζσπφ ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο σο Ϊλσ παξαγξΪθνπ 2.2.3..  

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Σν δηθαέσκα ζπκκεηνράο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο 
ζπκκεηνράο ηνπο, φπσο νξέδνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.1 Ϋσο 2.2.8, θξέλνληαη θαηΪ 
ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο δηα ηνπ ΔΔΔ, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 
2.2.9.1, θαηΪ ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2 θαη θαηΪ ηε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηα ηεο ππεχζπλεο δάισζεο, ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ 
Ϊξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ 
θνξΫσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξεέο ζηελ ηθαλφηεηα 
ησλ νπνέσλ ζηεξέδεηαη ππνρξενχληαη λα  απνδεηθλχνπλ, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηηο 
παξαγξΪθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο 
παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο θαηΪ 
πεξέπησζε68. 

ηελ πεξέπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξΫαο αλαθΫξεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ φηη 
πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ηκάκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε 
ηξέηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαέλεη ην ηξηΪληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθάο αμέαο 
ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιΪβνη ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, θαηΪ ηα νξηδφκελα 
ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο 
παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο69.  

Αλ επΫιζνπλ κεηαβνιΫο ζηηο πξνυπνζΫζεηο ηηο νπνέεο νη πξνζθΫξνληεο δειψζνπλ 

φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ Ϊξζξν, νη νπνέεο επΫιζνπλ ά γηα ηηο νπνέεο 

ιΪβνπλ γλψζε κεηΪ ηελ ζπκπιάξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο Ϋγγξαθεο 

                                                           
67

 Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ 
μικρότερου του 30% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 

68
 Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

69
 Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
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πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθΫξνληεο νθεέινπλ λα 

ελεκεξψζνπλ ακειιεηέ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά70.  

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθά απφδεημε φηη νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο: α) δελ 
βξέζθνληαη ζε κέα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα 
ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο 
παξνχζεο, πξνζθνκέδνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο ηνπο, σο 
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνράο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην Ϊξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 
4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην 
επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ΠαξΪξηεκα ΗΗΗ, ην νπνέν ηζνδπλακεέ κε ελεκεξσκΫλε 
ππεχζπλε δάισζε, κε ηηο ζπλΫπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ71 θαηαξηέδεηαη βΪζεη 
ηνπ ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ  ηνπ Παξαξηάκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη 
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγέεο  ηνπ Παξαξηάκαηνο 1.72  

Σν ΔΔΔ θΫξεη ππνγξαθά κε εκεξνκελέα εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο θαηΪ ην 
νπνέν κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη πξνζθνξΫο. Αλ ζην δηΪζηεκα πνπ κεζνιαβεέ 
κεηαμχ ηεο εκεξνκελέαο ππνγξαθάο ηνπ ΔΔΔ θαη ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο 
ππνβνιάο πξνζθνξψλ Ϋρνπλ επΫιζεη κεηαβνιΫο ζηα δεισζΫληα ζηνηρεέα, εθ κΫξνπο 
ηνπ, ζην ΔΔΔ, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ, ρσξέο λα 
απαηηεέηαη απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. ηε ζπλΫρεηα κπνξεέ λα ηελ ππνβΪιεη 
εθ λΫνπ κε επέθαηξν ΔΔΔ.73 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο δχλαηαη λα δηεπθξηλέδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξέεο πνπ 
παξΫρεη ζην ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθά ππεχζπλε δάισζε, ηελ νπνέα ππνβΪιιεη καδέ κε 
απηφ.74 

ΚαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπ ΔΔΔ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθάο ππεχζπλεο δάισζεο, 
εέλαη δπλαηά, κε κφλε ηελ ππνγξαθά ηνπ θαηΪ πεξέπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ε πξνθαηαξθηηθά απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ 
αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ πνπ εέλαη κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά 
Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα λνεέηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο 
πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ά ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζάο ηνπ θαηΪ ην 
ρξφλν ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ά ην αξκνδέσο εμνπζηνδνηεκΫλν θπζηθφ πξφζσπν 
λα εθπξνζσπεέ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ ά γηα 
ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ην ΔΔΔ 
ππνβΪιιεηαη ρσξηζηΪ απφ θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο. ην ΔΔΔ απαξαηηάησο πξΫπεη 

                                                           
70

 Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
71

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Λ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΛΛ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΛΛΛ 
Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

72
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και 
διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 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 Λανουαρίου 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             

73
 Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 

74
 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο 
ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο, θαζψο θαη ν 
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο75. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο θΫξεη ηελ εηδηθά ππνρξΫσζε, λα δειψζεη, κΫζσ ηνπ ΔΔΔ,76 

ηελ θαηΪζηαζά ηνπ ζε ζρΫζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 73 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζεο77 θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεέ 

θαη ηπρφλ ιεθζΫληα κΫηξα πξνο απνθαηΪζηαζε ηεο αμηνπηζηέαο ηνπ. 

Ηδέσο επηζεκαέλεηαη φηη θαηΪ ηελ απΪληεζε νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζην ζρεηηθφ πεδέν ηνπ 

ΔΔΔ γηα ηπρφλ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν ηε 

ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκά πεξηζηΪζεσλ, φπσο ε πΪξνδνο ηεο 

ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (παξαγξΪθνπ 10 ηνπ Ϊξζξνπ 

73) ά ε εθαξκνγά ηεο δηΪηαμεο ηεο παξαγξΪθνπ 3β ηνπ Ϊξζξνπ 44 ηνπ λ. 

3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 ηεο παξνχζεο, 

αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδέν πνπ πξνβΪιιεη θαηφπηλ ζεηηθάο απΪληεζεο78. 

Όζνλ αθνξΪ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ 

θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) 

απηΫο ζεσξεέηαη φηη δελ Ϋρνπλ αζεηεζεέ εθφζνλ δελ Ϋρνπλ θαηαζηεέ ιεμηπξφζεζκεο ά 

εθφζνλ Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξεέηαη. ηελ πεξέπησζε 

απηά, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληάζεη θαηαθαηηθΪ ζην ζρεηηθφ 

πεδέν ηνπ ΔΔΔ κε ην νπνέν εξσηΪηαη εΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη αλεθπιάξσηεο 

ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο 

ά, θαηΪ πεξέπησζε, εΪλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο παξαπΪλσ ππνρξεψζεηο ηνπ79. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα80  

Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη’ Ϊξζξν 2.2.3 θαη ηεο 
πιάξσζεο ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο θαηΪ ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6 θαη 2.2.7, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ παξφληνο. 
Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ γέλεηαη θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 3.2 
απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα δεηεέ απφ 
πξνζθΫξνληεο, ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο, λα 
ππνβΪιινπλ φια ά νξηζκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ νξζά 
δηεμαγσγά ηεο δηαδηθαζέαο. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ δηθαηνινγεηηθΪ ά Ϊιια 
απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα, αλ θαη ζην κΫηξν πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα 
λα ιακβΪλεη ηα πηζηνπνηεηηθΪ ά ηηο ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο απεπζεέαο κΫζσ 
πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο - κΫινο ηεο Έλσζεο, 
ε νπνέα δηαηέζεηαη δσξεΪλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβΪζεσλ, εηθνληθφ θΪθειν 
επηρεέξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζάθεπζεο εγγξΪθσλ ά ζχζηεκα 
πξνεπηινγάο. Ζ δάισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ εκπεξηΫρεηαη  
ζην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζην νπνέν πεξηΫρνληαη επέζεο νη 
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 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
77

 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  
78

 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 
4635/2019. 

79
  Ραρ. 2

Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 

80
 Άρκρο 80 ν. 4412/2016.  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 

προςκομίςουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα 
κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, 
δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα 
ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   
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πιεξνθνξέεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκΫλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθά 
δηεχζπλζε ηεο βΪζεο δεδνκΫλσλ, ηπρφλ δεδνκΫλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηΪ 
πεξέπησζε, ε απαξαέηεηε δάισζε ζπλαέλεζεο.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪινπλ δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ ε 
αλαζΫηνπζα αξρά πνπ Ϋρεη αλαζΫζεη ηε ζχκβαζε δηαζΫηεη άδε ηα σο Ϊλσ 
δηθαηνινγεηηθΪ θαη απηΪ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ81. 

Σα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ παξφληνο ππνβΪιινληαη θαη γέλνληαη απνδεθηΪ ζχκθσλα κε 
ηελ παξΪγξαθν 2.4.2.5. θαη 3.2 ηεο παξνχζαο. 

Σα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ 
επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.1.4.  

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 
2.2.3 νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ αληέζηνηρα ηα  
δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αλαθΫξνληαη  παξαθΪησ. 

Αλ ην αξκφδην γηα ηελ Ϋθδνζε ησλ αλσηΫξσ θξΪηνο-κΫινο ά ρψξα δελ εθδέδεη ηΫηνηνπ 
εέδνπο Ϋγγξαθα ά πηζηνπνηεηηθΪ ά φπνπ ην Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ δελ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 
2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4, ηα Ϋγγξαθα ά 
ηα πηζηνπνηεηηθΪ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαληαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - 
κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε 
ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, 
ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο 
- κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο. Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο παξΫρνπλ, φπνπ θξέλεηαη αλαγθαέν, 
επέζεκε δάισζε ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη φηη δελ εθδέδνληαη ηα Ϋγγξαθα ά ηα 
πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ ά φηη ηα Ϋγγξαθα απηΪ δελ θαιχπηνπλ 
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ 
θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4. Οη επέζεκεο δειψζεηο 
θαζέζηαληαη δηαζΫζηκεο κΫζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξένπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-
Certis) ηνπ Ϊξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ: 

α) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ 
πνηληθνχ κεηξψνπ ά, ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακν Ϋγγξαθν πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα 
δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο 
ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη 
φηη πιεξνχληαη απηΫο νη πξνυπνζΫζεηο, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ 
απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. 

Ζ ππνρξΫσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ϊλσ απνζπΪζκαηνο αθνξΪ θαη ζηα κΫιε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά ζηα 
πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε 
απηφ θαηΪ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηελ παξΪγξαθν  2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά 
ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο, πνπ λα εέλαη ελ ηζρχ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο 
ηνπ, Ϊιισο, ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ αλαθΫξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα 
Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. 

Ηδέσο νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα πξνζθνκέδνπλ: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιάξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
παξαγξΪθνπ 2.2.3.2 πεξέπησζε (α) απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ 
Α.Α.Γ.Δ..  
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 Άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιάξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο 
θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.2 πεξέπησζε α’ πηζηνπνηεηηθφ 
εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ.  

iii) Γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.2 πεξέπησζε α’, πιΫνλ ησλ σο Ϊλσ πηζηνπνηεηηθψλ, 
ππεχζπλε δάισζε φηη δελ Ϋρεη εθδνζεέ δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε κε ηειεζέδηθε 
θαη δεζκεπηηθά ηζρχ γηα ηελ αζΫηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξΪ ζηελ 
θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. 

γ) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.482 πεξέπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο 
(3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ.  

Ηδέσο νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα πξνζθνκέδνπλ: 

i) Δληαίν Πηζηνπνηεηηθό Γηθαζηηθήο Φεξεγγπόηεηαο από ην αξκόδην 
Πξσηνδηθείν, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ ά ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε  ά φηη δελ Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα 
εμπγέαλζεο, θαη επηπιΫνλ γηα ηα λνκηθΪ πξφζσπα φηη δελ ηεινχλ ππφ δηθαζηηθά 
εθθαζΪξηζε .  Γηα ηηο ΗΚΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθό ηνπ 
Γ.Δ.Μ.Ζ. πεξέ κε Ϋθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ά θαηΪζεζεο αέηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΠΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθό 
κεηαβνιώλ. 

 

ii) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ 
Ϋρεη ιπζεέ θαη ηεζεέ ππφ εθθαζΪξηζε κε απφθαζε ησλ εηαέξσλ.  

iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηΫιαο “ηνηρεέα Μεηξψνπ/ Δπηρεέξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθά 
πιαηθφξκα ηεο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ Δζφδσλ, φπσο απηΪ εκθαλέδνληαη ζην 
taxisnet, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιά ηεο επηρεηξεκαηηθάο 
δξαζηεξηφηεηΪο ηνπο. 

ΠξνθεηκΫλνπ γηα ηα ζσκαηεέα θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαέν Πηζηνπνηεηηθφ 
Γηθαζηηθάο Φεξεγγπφηεηαο εθδέδεηαη γηα ηα ζσκαηεέα απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθεέν, 
θαη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα Ϋσο ηηο 31.12.2019 απφ ην 
Δηξελνδηθεέν θαη κεηΪ ηελ παξαπΪλσ εκεξνκελέα απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ. 

δ) Γηα ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δάισζε ηνπ 
πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη 
νξηδφκελνη ζηελ παξΪγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ83. 

ε) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ 
θνξΫα πεξέ κε επηβνιάο ζε βΪξνο ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, 
ζχκθσλα ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο. 

ζη) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.5 δηθαηνινγεηηθΪ νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ84, 
πνπ θαζνξέδνληαη θαησηΫξσ, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέλαη αλψλπκε εηαηξέα 
ά λνκηθφ πξφζσπν ζηε κεηνρηθά ζχλζεζε ηνπ νπνένπ ζπκκεηΫρεη αλψλπκε εηαηξεέα ά 
λνκηθφ πξφζσπν ηεο αιινδαπάο πνπ αληηζηνηρεέ ζε αλψλπκε εηαηξεέα8586 (πιελ ησλ 
πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθΫξζεθαλ ζηελ παξ. 2.2.3.5 ηεο παξνχζαο αλσηΫξσ).  

πγθεθξηκΫλα, πξνζθνκέδνληαη: 

                                                           
82

  Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
83

  Ραρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016 
84

 Άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
85

  Για τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ  εταιρείεσ ιδρυκείςεσ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ςχετικό είναι το Ραράρτθμα Λ 
τθσ οδθγίασ 2012/30/ΕΕ (L315/91) με τθν οποία αναδιατυπϊκθκε θ Οδθγία 77/91/ΕΟΚ (Επίςθμθ 
Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων αρ Ν26/1) 

86
   Ρρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελισ) 
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i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εμαέξεζεο απφ ηελ ππνρξΫσζε νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ 
κεηνρψλ ηνπο θαηΪ ηελ πεξ. α) ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.5 βεβαέσζε ηνπ αξκνδένπ 
Υξεκαηηζηεξένπ.  

ii) Όζνλ αθνξΪ ηελ εμαέξεζε ηεο πεξ. β) ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.5, γηα ηελ απφδεημε 
ηνπ ειΫγρνπ δηθαησκΪησλ ςάθνπ ππεχζπλε δάισζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξεέαο θαη, 
εΪλ απηά εέλαη δηαθνξεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, πξφζζεηε ππεχζπλε δάισζε 
ηνπ ηειεπηαένπ, ζηηο νπνέεο αλαθΫξνληαη νη επηρεηξάζεηο επελδχζεσλ, νη εηαηξεέεο 
δηαρεέξηζεο θεθαιαέσλ/ελεξγεηηθνχ ά θεθαιαέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, αλΪ 
πεξέπησζε θαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ πνπ ειΫγρνπλ ζηελ 
ειεγρφκελε απφ απηΫο εηαηξεέα. Οη ππεχζπλεο απηΫο δειψζεηο ζπλνδεχνληαη 
ππνρξεσηηθΪ απφ βεβαέσζε ά Ϊιιν Ϋγγξαθν απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη νη 
ειΫγρνπζεο ηα δηθαηψκαηα ςάθνπ εηαηξεέεο εέλαη επνπηεπφκελεο θαηΪ ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3.5. 

iii) ΓηθαηνινγεηηθΪ νλνκαζηηθνπνέεζεο κεηνρψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ: 

- Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο ηνπ θξΪηνπο ηεο Ϋδξαο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 
φηη νη κεηνρΫο εέλαη νλνκαζηηθΫο, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο 
εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. 

- Αλαιπηηθά θαηΪζηαζε κε ηα ζηνηρεέα ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 
κεηνρψλ θΪζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεέα απηΪ εέλαη θαηαρσξεκΫλα 
ζην βηβιέν κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο, ην πνιχ ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ 
ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο. 

Δηδηθφηεξα: 

- Όζνλ αθνξΪ ζηηο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα αλώλπκεο εηαηξείεο 
ππνβΪιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρΫο 
ηνπο εέλαη νλνκαζηηθΫο θαη αλαιπηηθά θαηΪζηαζε κε ηα ζηνηρεέα ησλ κεηφρσλ ηεο 
εηαηξεέαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θΪζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεέα 
απηΪ εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζην βηβιέν κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο, ην πνιχ ηξηΪληα (30) 
εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο. 

- Όζνλ αθνξΪ ζηηο αιινδαπέο αλώλπκεο εηαηξίεο ή αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα 
πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αλώλπκεο εηαηξείεο: 

Α) εθόζνλ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο,  
πξνζθνκίδνπλ : 

i) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο ηνπ θξΪηνπο ηεο Ϋδξαο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 
φηη νη κεηνρΫο ηνπο εέλαη νλνκαζηηθΫο 

ii) Αλαιπηηθά θαηΪζηαζε κεηφρσλ, κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θΪζε κεηφρνπ, 
φπσο ηα ζηνηρεέα απηΪ εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζην βηβιέν κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο κε 
εκεξνκελέα ην πνιχ 30 εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο. 

iii) ΚΪζε Ϊιιν ζηνηρεέν απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνέεζε κΫρξη 
θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ Ϋρεη ζπληειεζηεέ ηηο ηειεπηαέεο 30 (ηξηΪληα) 
εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο.     

Β)  εθόζνλ δελ έρνπλ ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρώλ ή δελ 
πξνβιέπεηαη ε νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρώλ, πξνζθνκίδνπλ: 

i) βεβαέσζε πεξέ κε ππνρξΫσζεο νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα 
αξρά, εθφζνλ ππΪξρεη ζρεηηθά πξφβιεςε, δηαθνξεηηθΪ πξνζθνκέδεηαη ππεχζπλε 
δάισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Γηα ηελ πεξέπησζε κε πξφβιεςεο νλνκαζηηθνπνέεζεο 
πξνζθνκέδεηαη ππεχζπλε δάισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

ii) Ϋγθπξε θαη ελεκεξσκΫλε θαηΪζηαζε πξνζψπσλ πνπ θαηΫρνπλ ηνπιΪρηζηνλ 1% 
ησλ κεηνρψλ ά δηθαησκΪησλ ςάθνπ, 
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iii) εΪλ δελ ηεξεέηαη ηΫηνηα θαηΪζηαζε, πξνζθνκέδεηαη ζρεηηθά θαηΪζηαζε πξνζψπσλ, 
πνπ θαηΫρνπλ ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ά δηθαησκΪησλ ςάθνπ, 
ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαέα Γεληθά πλΫιεπζε, αλ ηα πξφζσπα απηΪ εέλαη γλσζηΪ 
ζηελ εηαηξεέα. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ε εηαηξεέα αηηηνινγεέ ηνπο ιφγνπο πνπ δελ εέλαη 
γλσζηΪ ηα σο Ϊλσ πξφζσπα, ε δε αλαζΫηνπζα αξρά δελ δηαζΫηεη δηαθξηηηθά επρΫξεηα 
θαηΪ ηελ θξέζε ηεο αηηηνινγέαο απηάο.  

Όια ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα πξΫπεη λα εέλαη επηθπξσκΫλα απφ ηελ θαηΪ λφκνλ αξκφδηα 
αξρά ηνπ θξΪηνπο ηεο Ϋδξαο ηνπ ππνςεθένπ θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε 
κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά. 

Διιεέςεηο ζηα δηθαηνινγεηηθΪ νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ ζπκπιεξψλνληαη 
θαηΪ ηελ παξΪγξαθν 3.1.2 ηεο παξνχζαο. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά ειΫγρεη επέζεο, επέ πνηλά απαξαδΫθηνπ ηεο πξνζθνξΪο, εΪλ ζηε 
δηαδηθαζέα ζπκκεηΫρεη εμσρψξηα εηαηξεέα απφ «κε ζπλεξγΪζηκα θξΪηε ζηνλ 
θνξνινγηθφ ηνκΫα» θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ Ϊξζξνπ 65 ηνπ λ. 
4172/2013,  θαζψο θαη απφ θξΪηε πνπ Ϋρνπλ πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, 
φπσο απηΪ νξέδνληαη ζηνλ θαηΪινγν ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 65 ηνπ 
σο Ϊλσ Κψδηθα, θαηΪ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξέπησζε α` ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ 
Ϊξζξνπ 4 ηνπ λ. 3310/2005.  

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο 
γηα ηελ Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκέδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 
θξΪηνπο εγθαηΪζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο 
κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ 
αληέζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηάκαηνο XI ηνπ 
Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνέν πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά 
ηνπο ζε απηφ θαη αθεηΫξνπ ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο. ηελ πεξέπησζε πνπ ρψξα δελ 
ηεξεέ ηΫηνην κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ 
Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε 
βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο 
ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ 
νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο φηη δελ ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν θαη φηη αζθεέ ηε δξαζηεξηφηεηα 
πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ππφ αλΪζεζε ζχκβαζεο.87 

Οη  εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ βεβαέσζε 
εγγξαθάο ζην Βηνηερληθφ ά Δκπνξηθφ ά Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην ά ζην Μεηξψν 
Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ ά πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ νηθεέα 
ππεξεζέα ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. ησλ σο Ϊλσ Δπηκειεηεξέσλ. Γηα ηελ απφδεημε Ϊζθεζεο 
γεσξγηθνχ ά θηελνηξνθηθνχ επαγγΫικαηνο, νη αλαζΫηνπζεο αξρΫο απαηηνχλ ζρεηηθά 
βεβαέσζε Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθά αξρά ά αξρά Οξγαληζκνχ 
Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ 
Ϊξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο 
δξαζηεξηφηεηαο) γέλνληαη απνδεθηΪ, εθφζνλ Ϋρνπλ εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) 
εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπο, εθηφο εΪλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο 
δηαηΪμεηο απηψλ, θΫξνπλ ζπγθεθξηκΫλν ρξφλν ηζρχνο. 

Β.3. -- 

Β.4. -- 

                                                           
87

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε 
διακιρυξθ, κατά περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ 
εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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Β.5. -- 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ ά 
πξναηξεηηθΪ, θαηΪ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, θαη δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο 
κεηαβνιΫο ηεο ζε αξκφδηα αξρά (πρ ΓΔΜΖ), πξνζθνκέδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 
ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνέν πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) 
εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ,  εθηφο αλ απηφ θΫξεη ζπγθεθξηκΫλν 
ρξφλν ηζρχνο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πξνζθνκέδνληαη: 

i) γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο εθπξνζώπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηΪ ηελ θεέκελε 
λνκνζεζέα, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιΫο ηεο ζην ΓΔΜΖ88, 
πξνζθνκέδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο89, ην νπνέν πξΫπεη λα 
Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ.   

 ii) Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιώλ ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΜΖ, εθφζνλ Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο 
ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. 

 ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηα θαηΪ πεξέπησζε λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα ζχζηαζεο θαη 
λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθΪ, πηζηνπνηεηηθΪ κεηαβνιψλ, αληέζηνηρα 
ΦΔΚ, απνθΪζεηο ζπγθξφηεζεο νξγΪλσλ δηνέθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλΪινγα κε ηε 
λνκηθά κνξθά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπο. 

                                                           
88

    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ 

που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  θ Λδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 

86), κακϊσ και οι ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο 

πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 

199, διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ 

ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και 

ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 

 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα 
ςε τρίτθ χϊρα και νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν 
περίπτωςθ ιβ`, 

 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα 
φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν 
αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
89

  Το πιςτοποιθτικό Λςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ 
ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό 
Μθτρϊο. 

          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και 
εκπροςωποφν τθν εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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ε πεξέπησζε πνπ γηα ηε δηελΫξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο Ϋρνπλ 
ρνξεγεζεέ εμνπζέεο ζε πξφζσπν πιΫνλ απηψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηα παξαπΪλσ 
Ϋγγξαθα, πξνζθνκέδεηαη επηπιΫνλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδένπ θαηαζηαηηθνχ 
νξγΪλνπ δηνέθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ νπνέα ρνξεγάζεθαλ νη ζρεηηθΫο 
εμνπζέεο. Όζνλ αθνξΪ ηα θπζηθΪ πξφζσπα, εθφζνλ Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ εμνπζέεο ζε 
ηξέηα πξφζσπα, πξνζθνκέδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

Οη αιινδαπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηΪ ηε 
λνκνζεζέα ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο, απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ 
πξνβιΫπνληαη, ππεχζπλε δάισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνέα 
απνδεηθλχνληαη ηα αλσηΫξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιΫο θαη 
εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

Οη σο Ϊλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γέλνληαη απνδεθηΫο, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ κεηΪ 
ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξΫα, φιεο νη ζρεηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα 
πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξέα θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαέσκα ππνγξαθάο θιπ.), ηπρφλ ηξέηνη, 
ζηνπο νπνένπο Ϋρεη ρνξεγεζεέ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεέα ηνπ/ησλ 
ά/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγΪλνπ δηνέθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο90 πνπ 
πξνβιΫπνληαη απφ ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο εζληθΫο δηαηΪμεηο ά δηαζΫηνπλ 
πηζηνπνέεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνέεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 
επξσπατθΪ πξφηππα πηζηνπνέεζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Παξαξηάκαηνο VII ηνπ 
Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκέδνπλ ζηηο αλαζΫηνπζεο 
αξρΫο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρά ά ην πηζηνπνηεηηθφ 
πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ αλαθΫξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ βΪζεη ησλ νπνέσλ Ϋγηλε ε 
εγγξαθά ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ζηνλ επέζεκν θαηΪινγν ά ε πηζηνπνέεζε 
θαη ε θαηΪηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηΪινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθά ζηνπο επέζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο 
νξγαληζκνχο ά ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο, 
ζπληζηΪ ηεθκάξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξΪ ηηο απαηηάζεηο πνηνηηθάο επηινγάο, ηηο 
νπνέεο θαιχπηεη ν επέζεκνο θαηΪινγνο ά ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο 
απαιιΪζζνληαη απφ ηελ ππνρξΫσζε ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
αλαθΫξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ηνπο. Δηδηθψο φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά 
ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, πξνζθνκέδνληαη 
επηπξνζζΫησο ηεο βεβαέσζεο εγγξαθάο ζηνλ επέζεκν θαηΪινγν θαη πηζηνπνηεηηθΪ, 
θαηΪ ηα νξηδφκελα αλσηΫξσ ζηελ πεξέπησζε Β.1, ππνπεξ. i, ii θαη iii ηεο πεξ. β. 

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, 
ππνβΪιινπλ ηα παξαπΪλσ, θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε νηθνλνκηθφ 
θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 
Ϊξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.  

Β.9. ηελ πεξέπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξΫαο επηζπκεέ λα ζηεξηρζεέ ζηηο ηθαλφηεηεο 
Ϊιισλ θνξΫσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα Ϋρεη ζηε 
δηΪζεζά ηνπ ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο, πξνζθνκέδεη, ηδέσο, ζρεηηθά Ϋγγξαθε 
δΫζκεπζε ησλ θνξΫσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Δηδηθφηεξα, πξνζθνκέδεηαη 
Ϋγγξαθν (ζπκθσλεηηθφ ά ζε πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφθαζε ηνπ αξκνδένπ 

                                                           
90

 Άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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νξγΪλνπ δηνέθεζεο απηνχ ά ζε πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ππεχζπλε δάισζε), 
δπλΪκεη ηνπ νπνένπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο  νηθνλνκηθφο θνξΫαο θαη ηξέηνο 
θνξΫαο, εγθξέλνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζέα γηα ηελ θαηΪ πεξέπησζε παξνρά πξνο 
ηνλ δηαγσληδφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθάο ά/θαη ηερληθάο ά/θαη επαγγεικαηηθάο 
ηθαλφηεηαο ηνπ θνξΫα, ψζηε απηά λα εέλαη ζηε δηΪζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ  γηα ηελ 
εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο. Ζ ζρεηηθά αλαθνξΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη ιεπηνκεξάο θαη λα 
αλαθΫξεη θαη’ ειΪρηζηνλ ηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο πφξνπο πνπ ζα εέλαη δηαζΫζηκνη γηα ηελ 
εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα ηνπ νπνένπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνέ γηα 
ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο ηξέηνο ζα δεζκεχεηαη ξεηΪ φηη ζα δηαζΫζεη ζηνλ 
δηαγσληδφκελν ηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο πφξνπο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ν 
δηαγσληδφκελνο  φηη ζα θΪλεη ρξάζε απηψλ ζε πεξέπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεέ ε 
ζχκβαζε.  

Β.10. ηελ πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ φηη 
ζα θΪλεη ρξάζε ππεξγνιΪβσλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνέσλ δελ ζηεξέδεηαη, 
πξνζθνκέδεηαη ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο κε αλαθνξΪ ηνπ ηκάκαηνο ηεο 
ζχκβαζεο ην νπνέν πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ζε ηξέηνπο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο θαη 
ππεχζπλε δάισζε ησλ ππεξγνιΪβσλ φηη απνδΫρνληαη ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Β.11. Δπηζεκαέλεηαη φηη γέλνληαη απνδεθηΫο: 

 νη Ϋλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε, εθφζνλ 
Ϋρνπλ ζπληαρζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ κεηΪ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο 
πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη δελ 
απαηηεέηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ηνπο. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο91  

Κξηηάξην αλΪζεζεο92 ηεο χκβαζεο εέλαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά 
Ϊπνςε πξνζθνξΪ  βΪζεη ηηκάο93 θαη ζπγθεθξηκΫλα κεηνδόηεο αλαδεηθλύεηαη : 

α) γηα ηα ηκήκαηα 1, 2, 3, 4 θαη 5 ν πξνζθΫξσλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο ζηε κΫζε 
ηηκά ιηαληθάο πψιεζεο αλΪ ηκάκα μερσξηζηΪ, φπσο απηΫο δηακνξθψλνληαη απφ ην 
Παξαηεξεηάξην ηηκψλ πγξψλ θαπζέκσλ ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην Ννκφ Πηεξέαο ά ηνλ αξκφδην θνξΫα φπσο ηζρχεη θΪζε 
θνξΪ ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη  

β) γηα ην ηκήκα 6 ν πξνζθΫξσλ ηελ ρακειφηεξά ηηκά.  

 

2.3.2 Βαζκνιφγεζε θαη θαηΪηαμε πξνζθνξψλ94  

--- 

                                                           
91

 Άρκρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

92
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 8 του άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ 
ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ 
των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ 
ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν 
αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι προςφζροντεσ 
(παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΛΦ)  

93
  Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ. 

94
 Άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
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2.3.3 Ζιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί95  

-- 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη κε βΪζε ηηο απαηηάζεηο πνπ νξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Η 
ηεο Γηαθάξπμεο. ΚΪζε δηαγσληδφκελνο κπνξεέ λα ζπκκεηΫρεη ζην δηαγσληζκφ 
ππνβΪιινληαο πξνζθνξΪ γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο πξνκάζεηα εηδψλ θΪζε ηκάκαηνο 
εέηε ζε Ϋλα ά ζε πεξηζζφηεξα ά ζε φια ηα ηκάκαηα. 

Γελ επηηξΫπνληαη ελαιιαθηηθΫο  

Ζ Ϋλσζε Οηθνλνκηθψλ ΦνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη 
ππνρξεσηηθΪ ειεθηξνληθΪ εέηε απφ φινπο ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξεέο πνπ απνηεινχλ 
ηελ Ϋλσζε, εέηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκέκσο εμνπζηνδνηεκΫλν. ηελ πξνζθνξΪ, 
απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ 
(ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε κΫινπο ηεο 
Ϋλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο96. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξΪο, ρσξέο λα απαηηεέηαη Ϋγθξηζε εθ 
κΫξνπο ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ππνβΪιινληαο 
Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε πξνο ηελ αλαζΫηνπζα αξρά κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Δπηθνηλσλέα» ηνπ ΔΖΓΖ.97 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

 

2.4.2.1. Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθΪ, κΫζσ 
ηνπ ΔΖΓΖ, κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα 
δηαθάξπμε, ζηελ Διιεληθά Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θΪθειν, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδέσο ζηα Ϊξζξα 36 θαη 37 θαη ζηελ θαη’ 
εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ.4412/2016 εθδνζεέζα ππ΄αξηζκ. 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλά Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ΑλΪπηπμεο 
θαη Δπελδχζεσλ θαη Φεθηαθάο ΓηαθπβΫξλεζεο κε ζΫκα «Ρπζκέζεηο ηερληθψλ 
δεηεκΪησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλΪζεζε ησλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ κε ρξάζε ησλ επηκΫξνπο εξγαιεέσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ 
πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ)» (εθεμάο Κ.Τ.Α. 
ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο).  

Γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα 
δηαζΫηνπλ πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά πνπ ππνζηεξέδεηαη ηνπιΪρηζηνλ απφ 
αλαγλσξηζκΫλν (εγθεθξηκΫλν) πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνέν ρνξεγάζεθε απφ πΪξνρν 
ππεξεζηψλ πηζηνπνέεζεο, ν νπνένο πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ θαηΪινγν εκπέζηεπζεο πνπ 
πξνβιΫπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη λα εγγξαθνχλ ζην ΔΖΓΖ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β 
ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηεο Κ.Τ.Α. 
ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο.  
 
2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο κΫζσ ηνπ ΔΖΓΖ βεβαηψλεηαη 
απηφκαηα απφ ην ΔΖΓΖ κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
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 Άρκρο 34 ν. 4412/2016 και Ραράρτθμα VI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 
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 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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 Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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ζην Ϊξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 10 ηεο σο Ϊλσ θνηλάο 
ππνπξγηθάο απφθαζεο. 
ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο, δελ ππΪξρεη ε 
δπλαηφηεηα ππνβνιάο πξνζθνξΪο ζην ΔΖΓΖ. ε πεξηπηψζεηο ηερληθάο αδπλακέαο 
ιεηηνπξγέαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζΫηνπζα αξρά ξπζκέδεη ηα ηεο ζπλΫρεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζά ηεο.98 
 
2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ππνβΪιινπλ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ηα αθφινπζα 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 13 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη 
Τπεξεζέεο:  
(α) Ϋλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο–
Σερληθά ΠξνζθνξΪ», ζηνλ νπνέν πεξηιακβΪλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηΪ πεξέπησζε 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηερληθά πξνζθνξΪ,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο 
ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) Ϋλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», ζηνλ 
νπνέν πεξηιακβΪλεηαη ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη ην ζχλνιν 
ησλ θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα ζεκαέλνληαη, κε ρξάζε ηεο  ζρεηηθάο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
ηνπ ΔΖΓΖ, ηα ζηνηρεέα εθεέλα ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πνπ Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ 
ραξαθηάξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ Ϋλαο 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο ραξαθηεξέδεη πιεξνθνξέεο σο εκπηζηεπηηθΫο, ιφγσ χπαξμεο 
ηερληθνχ ά εκπνξηθνχ απνξξάηνπ, ζηε ζρεηηθά δάισζά ηνπ, αλαθΫξεη ξεηΪ φιεο ηηο 
ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ ά δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο πνπ επηβΪιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 
ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο. 

Γελ ραξαθηεξέδνληαη σο εκπηζηεπηηθΫο, πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο ηηκΫο κνλΪδαο, ηηο 
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ θαη ηα ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο 
πξνζθνξΪο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζά ηεο. 

2.4.2.4. Δθφζνλ νη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο θαηαρσξέζνπλ ηα ζηνηρεέα, κεηαδεδνκΫλα θαη 
ζπλεκκΫλα ειεθηξνληθΪ αξρεέα, πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο-ηερληθάο 
πξνζθνξΪο θαη νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπο ζηηο αληέζηνηρεο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο 
θφξκεο ηνπ ΔΖΓΖ, ζηελ ζπλΫρεηα, κΫζσ ζρεηηθάο ιεηηνπξγηθφηεηαο,  εμΪγνπλ 
αλαθνξΫο (εθηππψζεηο) ζε κνξθά ειεθηξνληθψλ αξρεέσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα 
νπνέα  απνηεινχλ ζπλνπηηθά απνηχπσζε ησλ θαηαρσξηζκΫλσλ ζηνηρεέσλ. Σα 
ειεθηξνληθΪ αξρεέα ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) ππνγξΪθνληαη ςεθηαθΪ, 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηΪμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 37) θαη 
επηζπλΪπηνληαη απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα ζηνπο αληέζηνηρνπο ππνθαθΫινπο. 
Δπηζεκαέλεηαη φηη ε εμαγσγά θαη ε επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζΫλησλ αλαθνξψλ 
(εθηππψζεσλ) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεέηαη γηα θΪζε ππνθαθΫιν  μερσξηζηΪ, απφ ηε 
ζηηγκά πνπ Ϋρεη νινθιεξσζεέ ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρεέσλ ζε απηφλ99.   
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη : 

Α) Να  επηζπλάςνπλ ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο, ζε κνξθή 
pdf, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε ην  αλαγξαθόκελν 
πνζνζηό έθπησζεο ην ππόδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο VII πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε (γηα ηα 
ηκήκαηα 1,2,3,4 θαη 5), 

Β) Να  επηζπλάςνπλ ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο, ζε κνξθή 
pdf, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή 

                                                           
98

 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ. 
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 Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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αλα είδνο ην ππόδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο VII 
πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε (γηα ην ηκήκα 6) θαη 

Γ) Να  επηζπλάςνπλ ζηελ ειεθηξνληθή ηερληθή πξνζθνξά ηνπο, ζε κνξθή pdf, 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν ην ππόδεηγκα ηεο ηερληθήο  
πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο V πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα 
δηαθήξπμε (γηα ηα ηκήκαηα 1,2,3,4,5 θαη 6).  

2.4.2.5. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξΪ ηα ζπλεκκΫλα ειεθηξνληθΪ αξρεέα ηεο πξνζθνξΪο, 
νη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο ηα θαηαρσξέδνπλ ζηνπο αλσηΫξσ (ππν)θαθΫινπο κΫζσ ηνπ 
Τπνζπζηάκαηνο, σο εμάο : 

Σα Ϋγγξαθα πνπ θαηαρσξέδνληαη ζηελ ειεθηξνληθά πξνζθνξΪ, θαη δελ απαηηεέηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε Ϋληππε κνξθά, γέλνληαη απνδεθηΪ θαηΪ πεξέπησζε, ζχκθσλα 
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηΪμεηο:  

α) εέηε ησλ Ϊξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξέ ειεθηξνληθψλ 
δεκνζέσλ εγγξΪθσλ πνπ θΫξνπλ ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά ζθξαγέδα θαη, εθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα αιινδαπΪ δεκφζηα ειεθηξνληθΪ Ϋγγξαθα, εΪλ θΫξνπλ επηζεκεέσζε e-
Apostille  

β) εέηε ησλ Ϊξζξσλ 15 θαη 27100 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξέ ειεθηξνληθψλ 
ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ πνπ θΫξνπλ ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά ζθξαγέδα  

γ) εέηε ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) εέηε ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξέ ρξάζεο ειεθηξνληθψλ 
ππνγξαθψλ ζε ειεθηξνληθΫο δηαδηθαζέεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ,   

ε) εέηε ηεο παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξέ ζπλππνβνιάο ππεχζπλεο 
δάισζεο ζηελ πεξέπησζε απιάο θσηνηππέαο ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ. 101 

ΔπηπιΫνλ, δελ πξνζθνκέδνληαη ζε Ϋληππε κνξθά ηα ΦΔΚ102 θαη ελεκεξσηηθΪ θαη 
ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια Ϋληππα, εηαηξηθΪ ά κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, 
δειαδά Ϋληππα κε ακηγψο ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε 
δηεζλεέο κνλΪδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρΫδηα. 

Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ Οηθνλνκηθνχ ΦνξΫα 
ζηε δηαδηθαζέα θαηαρσξέδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθά ειεθηξνληθψλ αξρεέσλ κε 
κνξθφηππν PDF.  

Έσο ηελ εκΫξα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκέδνληαη κε επζχλε 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζε θιεηζηφ-νχο 
θΪθειν-νπο, ζηνλ νπνέν αλαγξΪθεηαη ν απνζηνιΫαο θαη σο παξαιάπηεο ε Δπηηξνπά 
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   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 
68) - που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ 
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι 
Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-
Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ 
θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραφισ 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ 
θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ 
τθσ θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ 
θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο 
βζβαιθσ χρονολογίασ". 

101
 Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 

παρ. 13 του ν.4412/2016 . Ρρβλ και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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 Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ 
τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) που ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε 
θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα 
οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 
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Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεέα ηεο ειεθηξνληθάο πξνζθνξΪο 
ηνπ, ηα νπνέα απαηηεέηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθά. ΣΫηνηα ζηνηρεέα 
θαη δηθαηνινγεηηθΪ ελδεηθηηθΪ εέλαη : 

α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηά 
εθδέδεηαη ειεθηξνληθΪ, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε, 

β) απηΪ πνπ δελ ππΪγνληαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999103,  

γ) ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα ηα νπνέα δελ  Ϋρνπλ επηθπξσζεέ απφ δηθεγφξν ά δελ θΫξνπλ 
ζεψξεζε απφ ππεξεζέεο θαη θνξεέο ηεο πεξέπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ 
λ. 2690/1999 ά δελ ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δάισζε γηα ηελ αθξέβεηΪ ηνπο, 
θαζψο θαη 

δ) ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋληππα Ϋγγξαθα πνπ θΫξνπλ ηελ επηζεκεέσζε ηεο ΥΪγεο 
(Apostille), ά πξνμεληθά ζεψξεζε θαη δελ Ϋρνπλ επηθπξσζεέ  απφ δηθεγφξν104.  

ε πεξέπησζε κε ππνβνιάο ελφο ά πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο Ϊλσ ζηνηρεέα θαη 
δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ππνβΪιινληαη ζε Ϋληππε κνξθά, πιελ ηεο πξσηφηππεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνράο, ε αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη λα δεηάζεη ηε ζπκπιάξσζε θαη 
ππνβνιά ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο 
ΥΪγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188) , εθφζνλ 
ζπληΪζζνληαη ζε θξΪηε πνπ Ϋρνπλ πξνζρσξάζεη ζηελ σο Ϊλσ πλζάθε, Ϊιισο 
θΫξνπλ πξνμεληθά ζεψξεζε. ΑπαιιΪζζνληαη απφ ηελ απαέηεζε επηθχξσζεο (κε 
Apostille ά Πξνμεληθά Θεψξεζε) αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη απφ 
δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο πνπ Ϋρεη ζπλΪςεη ε ΔιιΪδα (ελδεηθηηθΪ «χκβαζε 
λνκηθάο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ΔιιΪδαο θαη Κχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο 
λ.1548/1985, «χκβαζε πεξέ απαιιαγάο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκΫλσλ πξΪμεσλ 
θαη εγγξΪθσλ – 15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπέζεο απαιιΪζζνληαη απφ 
ηελ απαέηεζε επηθχξσζεο ά παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα Ϋγγξαθα πνπ 
εθδέδνληαη απφ ηηο αξρΫο θξΪηνπο κΫινπο πνπ ππΪγνληαη ζηνλ Καλ ΔΔ 2016/1191 γηα 
ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηάζεσλ γηα ηελ ππνβνιά νξηζκΫλσλ δεκνζέσλ εγγξΪθσλ 
ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθΪ,  ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθΪ κε 
ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα Ϋγγξαθα εθδέδνληαη γηα πνιέηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρΫο 
ηνπ θξΪηνπο κΫινπο ηεο ηζαγΫλεηΪο ηνπ. 

Δπέζεο, γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ απνδεθηΪ επθξηλά θσηναληέγξαθα εγγξΪθσλ πνπ 
Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ αιινδαπΫο αξρΫο θαη Ϋρνπλ επηθπξσζεέ απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα 
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Κψδηθαο 
Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο”, φπσο αληηθαηαζηΪζεθε σο Ϊλσ κε ην Ϊξζξν 1 παξ.2 ηνπ 
λ.4250/2014. 

Οη πξσηφηππεο εγγπάζεηο ζπκκεηνράο, πιελ ησλ εγγπάζεσλ πνπ εθδέδνληαη 
ειεθηξνληθΪ, πξνζθνκέδνληαη, κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ζε θιεηζηφ θΪθειν, 
ζηνλ νπνέν αλαγξΪθεηαη ν απνζηνιΫαο, ηα ζηνηρεέα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη 
σο παξαιάπηεο ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελέα θαη 
ψξα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξέδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, 
Ϊιισο ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε, κεηΪ απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπάο 
Γηαγσληζκνχ.   

Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπάζεσλ ζπκκεηνράο πξαγκαηνπνηεέηαη εέηε κε θαηΪζεζε ηνπ 
σο Ϊλσ θαθΫινπ ζηελ ππεξεζέα πξσηνθφιινπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εέηε κε ηελ 
απνζηνιά ηνπ ηαρπδξνκηθψο, επέ απνδεέμεη. Σν βΪξνο απφδεημεο ηεο Ϋγθαηξεο 
πξνζθφκηζεο θΫξεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. Σν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

                                                           
103

 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 
104

   Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 



48 

 

επέθιεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ά ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ 
απνζηνιάο θαηΪ πεξέπησζε. 

 ηελ πεξέπησζε πνπ επηιεγεέ ε απνζηνιά ηνπ θαθΫινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο 
ηαρπδξνκηθψο,  ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο αλαξηΪ, εθφζνλ δελ δηαζΫηεη αξηζκφ Ϋγθαηξεο 
εηζαγσγάο ηνπ θαθΫινπ ηνπ ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ην αξγφηεξν 
Ϋσο ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, κΫζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρεέν πξνζθφκηζεο 
(απνδεηθηηθφ θαηΪζεζεο ζε ππεξεζέεο ηαρπδξνκεένπ- ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκΫλνπ 
λα ελεκεξψζεη ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πεξέ ηεο ηάξεζεο ηεο ππνρξΫσζάο ηνπ ζρεηηθΪ 
κε ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ηνπ ζηνλ παξφληα 
δηαγσληζκφ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ζπκκεηνρά ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε 
δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα πεξηιακβΪλνπλ κε πνηλά απνθιεηζκνχ105 ηα αθφινπζα ππφ α 
θαη β ζηνηρεέα: α) ην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), φπσο 
πξνβιΫπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ϊξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθά 
ππεχζπλε δάισζε κε ηελ νπνέα ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δχλαηαη λα δηεπθξηλέδεη ηηο 
πιεξνθνξέεο πνπ παξΫρεη κε ην ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ, β) 
ηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο, φπσο πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο 
παξαγξΪθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 αληέζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο.   

Οη πξνζθΫξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔ,  ην νπνέν απνηειεέ 
αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο σο ΠαξΪξηεκα  απηάο. (ΠαξΪξηεκα 
ΗΗΗ). 

Ζ ζπκπιάξσζά ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ρξάζε ηνπ ππνζπζηάκαηνο 
Promitheus ESPDint, πξνζβΪζηκνπ κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο Πχιεο 
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ά Ϊιιεο ζρεηηθάο ζπκβαηάο 
πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρεέξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ. Οη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο 
δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηάζνπλ ην αληέζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρεέν κε 
κνξθφηππν XML πνπ απνηειεέ επηθνπξηθφ ζηνηρεέν ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Σν ζπκπιεξσκΫλν απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα ΔΔΔ, θαζψο θαη ε ηπρφλ 
ζπλνδεπηηθά απηνχ ππεχζπλε δάισζε, ππνβΪιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξέπησζε δ 
ηεο παξαγξΪθνπ 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο, ζε ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν ειεθηξνληθφ 
αξρεέν κε κνξθφηππν PDF. 

[ΑλαιπηηθΫο νδεγέεο θαη πιεξνθνξέεο γηα ην ζεζκηθφ πιαέζην, ηνλ ηξφπν ρξάζεο θαη 
ζπκπιάξσζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ θαη ηεο ρξάζε ηνπ ππνζπζηάκαηνο Promitheus 
ESPDint εέλαη αλαξηεκΫλεο ζε ζρεηηθά ζεκαηηθά ελφηεηα ζηε Γηαδηθηπαθά Πχιε 
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ.] 

 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H ηερληθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηάζεηο θαη ηηο 
πξνδηαγξαθΫο πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά φπσο αλαθΫξνληαη ζηελ 
ππ΄ αξηζκ 22/2022 κειΫηε ηεο ηερληθάο ππεξεζέαο θαη ζηα παξαξηάκαηα I θαη II ηεο 
παξνχζεο θαη ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα   επηζπλάςνπλ  κόλν ηα θάησζη:  

Α) ην Ϋληππν ηερληθάο πξνζθνξΪο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V) ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ( 
γηα φια ηα ηκάκαηα)   
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B) ηελ Τπεχζπλε δάισζε ζρεηηθΪ  κε ην ρξφλν παξΪδνζεο ηνπ πεηξειαένπ 
ζΫξκαλζεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV) ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε (κφλν γηα ηα ηκάκαηα 1, 2, 
θαη 3)       

Γ) ηελ Τπεχζπλε δάισζε ζρεηηθΪ κε ηνλ ρξφλν αλεθνδηαζκνχ ησλ νρεκΪησλ   
(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VΗ) ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ( κφλν γηα ηα ηκάκαηα 4 θαη 5) θαη  

Γ) θσηνηππέα ηεο Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο ηνπ πξαηεξένπ πγξψλ θαπζέκσλ ζχκθσλα κε 
ην Ν 3054/2002 φπσο ηζρχεη. ( κφλν γηα ηα ηκάκαηα 1,2,3, 4 θαη 5) 

Δ) ηελ Τπεχζπλε δάισζε ζρεηηθΪ  ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ησλ ειαηνιηπαληηθψλ  
(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Υ ) ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε (κόλν γηα ηα ηκήκα 6)       

 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο αλαθΫξνπλ:  

α) ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηέζεληαη λα αλαζΫζνπλ ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο 
ζε ηξέηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ πξνηεέλνπλ106. 

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

Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζπληΪζζεηαη κε βΪζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα 
θξηηάξην αλΪζεζεο θαη ζπγθεθξηκΫλα κεηνδόηεο αλαδεηθλύεηαη :  

α)  γηα ηα ηκήκαηα 1, 2, 3, 4 θαη 5 ν πξνζθΫξσλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο ζηε κΫζε 
ηηκά ιηαληθάο πψιεζεο αλΪ ηκάκα μερσξηζηΪ, φπσο απηΫο δηακνξθψλνληαη απφ ην 
Παξαηεξεηάξην ηηκψλ πγξψλ θαπζέκσλ ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην Ννκφ Πηεξέαο ά ηνλ αξκφδην θνξΫα φπσο ηζρχεη θΪζε 
θνξΪ ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη  

 

β)  γηα ην ηκήκα 6 ν πξνζθΫξσλ ηελ ρακειφηεξά ηηκά 

 

ΔηδηθΪ  γηα  ηα ηκάκαηα 1,2,3,4, θαη 5 ηζρχνπλ ηα θΪησζη :  

Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά 
θφξκα ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπ ζπζηάκαηνο, νη ζπκκεηΫρνληεο ζα 
ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκά πξνζθνξΪο ηελ ηηκά κε ηξέα (3) δεθαδηθΪ ςεθέα (αξηζκφ) 
πνπ πξνθχπηεη κεηΪ ηελ αθαέξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο Ϋθπησζεο πνπ πξνζθΫξνπλ 
απφ ηελ Σηκά ΑλαθνξΪο πνπ ηέζεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε γηα ην αληέζηνηρν ππφ 
πξνκάζεηα εέδνο. 

 

Σηκέο Αλαθνξάο γηα ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ ρσξίο ΦΠΑ: 

Σ-αλαθνξΪο Πεηξειαένπ ΘΫξκαλζεο : = 0,700 

Σ-αλαθνξΪο Πεηξειαένπ Κέλεζεο      : = 0,960 

Σ-αλαθνξΪο Βελδέλε Ακφιπβδε        : =  1,220 

 

Παξάδεηγκα : Έζησ φηη ν ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη πξνζθΫξεη Ϋθπησζε επέ ηεο ηηκάο (φπσο 
αθξηβψο δεηεέηαη απφ ηε Γηαθάξπμε) 12% γηα ην ΠεηξΫιαην ΘΫξκαλζεο. ηελ εηδηθά 
ειεθηξνληθά θφξκα ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπ ζπζηάκαηνο ζα ζπκπιεξψζεη 
σο ηηκά πξνζθνξΪο 0,700 - (0,700 x 0,12) =0,616 
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Μεηνδφηεο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθΫξσλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο αλΪ ηκάκα 
μερσξηζηΪ.  

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη :  

 

Α) Να  επηζπλάςνπλ ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο, ζε κνξθή 
pdf, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε ην  αλαγξαθόκελν 
πνζνζηό έθπησζεο ην ππόδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο VII πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε (γηα ηα 
ηκήκαηα 1,2,3,4 θαη 5), 

Β) Να  επηζπλάςνπλ ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο, ζε κνξθή 
pdf, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή 
αλα είδνο ην ππόδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο VII 
πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε (γηα ην ηκήκα 6) 

Ζ ηηκά ηνπ πξνο πξνκάζεηα αγαζνχ  δέλεηαη  ζε επξψ αλΪ κνλΪδα. 107 

 

ηελ ηηκά πεξηιακβΪλνληαη νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, 
ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ 
παξΪδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο 
ραξηνζάκνπ θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ . 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο εέλαη ζηαζεξΫο θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη  

Χο απαξΪδεθηεο ζα απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο ζηηο νπνέεο: α) δελ δέλεηαη ηηκά ζε 
ΔΤΡΧ ά θαζνξέδεηαη  ζρΫζε ΔΤΡΧ πξνο μΫλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε 
ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά, κε ηελ επηθχιαμε  ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 
θαη γ) ε ηηκά ππεξβαέλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξέδεηαη θαη 
ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζην ΠαξΪξηεκα Η ηεο παξνχζαο 
δηαθάξπμεο.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ108   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο γηα 
δηΪζηεκα δψδεθα  (12) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο 
ππνβνιάο πξνζθνξψλ . 

ΠξνζθνξΪ ε νπνέα νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηΫξσ πξνβιεπφκελν 
απνξξέπηεηαη σο κε θαλνληθά. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ 
απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, κε αληέζηνηρε παξΪηαζε ηεο 
εγγπεηηθάο επηζηνιάο ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 παξ. 1 
ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα 
ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο Ϊλσ αξρηθά δηΪξθεηα. ε πεξέπησζε 
αηηάκαηνο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα παξΪηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, γηα 
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο, πνπ απνδΫρηεθαλ ηελ παξΪηαζε, πξηλ ηε ιάμε ηζρχνο ησλ 
πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ  γηα ην επηπιΫνλ απηφ 
ρξνληθφ δηΪζηεκα. 
                                                           
107

 Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  λίτρα κ.α. 
108

 Άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξΪο, ηα απνηειΫζκαηα ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε 
αλαζΫηνπζα αξρά θξέλεη, θαηΪ πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα, φηη ε ζπλΫρηζε ηεο 
δηαδηθαζέαο εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ 
ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα κπνξνχλ λα επηιΫμνπλ εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ 
πξνζθνξΪ θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν 
ηνπ αλσηΫξσ αλψηαηνπ νξένπ παξΪηαζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέηε φρη. ηελ 
ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξαηεέλνπλ ηηο πξνζθνξΫο 
ηνπο θαη απνθιεένληαη νη ινηπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο. 

ε πεξέπησζε πνπ ιάμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεέ παξΪηαζε 
ηεο πξνζθνξΪο, ε αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζά ηεο, εθφζνλ 
ε εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, λα δεηάζεη εθ ησλ 
πζηΫξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα λα 
παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο. 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ109 

H αλαζΫηνπζα αξρά κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, απνξξέπηεη, ζε θΪζε πεξέπησζε, πξνζθνξΪ: 

α) ε νπνέα απνθιέλεη απφ απαξΪβαηνπο φξνπο πεξέ ζχληαμεο θαη ππνβνιάο ηεο 
πξνζθνξΪο, ά δελ ππνβΪιιεηαη εκπξφζεζκα κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν 
πνπ νξέδεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.4.1 (Γεληθνέ φξνη 
ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.3. 
(Πεξηερφκελν θαθΫισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, ηερληθάο πξνζθνξΪο), 2.4.4. 
(Πεξηερφκελν θαθΫινπ νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (ΑπνζθξΪγηζε 
θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,110  

β) ε νπνέα πεξηΫρεη αηειεέο, ειιηπεέο, αζαθεέο ά ιαλζαζκΫλεο πιεξνθνξέεο ά 
ηεθκεξέσζε, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηΫρνληαη ζην ΔΔΔ, 
εθφζνλ απηΫο δελ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθάληζεο ά 
δηεπθξέληζεο ά, εθφζνλ επηδΫρνληαη, δελ Ϋρνπλ απνθαηαζηαζεέ απφ ηνλ 
πξνζθΫξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΫλεο πξνζεζκέαο, ζχκθσλα ην Ϊξζξν 102 ηνπ 
λ. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ παξΪζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγάζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκΫλεο πξνζεζκέαο ά ε εμάγεζε δελ εέλαη απνδεθηά απφ ηελ αλαζΫηνπζα 
αξρά ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο θαη ηα Ϊξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ. 
4412/2016, 

δ) ε νπνέα εέλαη ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ,  

ε) ε νπνέα ππνβΪιιεηαη απφ Ϋλαλ πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιιεη δχν ά 
πεξηζζφηεξεο πξνζθνξΫο . Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο 
παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ73 ηνπ λ. 
4412/2016) θαη ζηελ πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κε θνηλΪ κΫιε, 
θαζψο θαη ζηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ εέηε απηνηειψο 
εέηε σο κΫιε ελψζεσλ. ζη) ε νπνέα εέλαη ππφ αέξεζε, 

δ) ε νπνέα ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο,  

                                                           
109

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
110

 Άρκρα 92 ζωσ 97, άρκρο 100 κακϊσ και άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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ε) γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ παξΪζρεη, εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο εέθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζε απηφλ ζρεηηθάο πξφζθιεζεο ηεο αλαζΫηνπζαο 
αξράο, εμεγάζεηο αλαθνξηθΪ κε ηελ ηηκά ά ην θφζηνο πνπ πξνηεέλεη  ζε απηάλ, ζηελ 
πεξέπησζε πνπ ε πξνζθνξΪ ηνπ θαέλεηαη αζπλάζηζηα ρακειά ζε ζρΫζε κε ηα 
αγαζΪ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 88 ηνπ λ.4412/2016, 

ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεέ φηη εέλαη αζπλάζηζηα ρακειά δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
ηζρχνπζεο  ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016, 

η) ε νπνέα παξνπζηΪδεη απνθιέζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΫο 
πξνδηαγξαθΫο ηεο ζχκβαζεο, 

ηα) ε νπνέα παξνπζηΪδεη ειιεέςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ δεηνχληαη απφ ηα 
Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, εθφζνλ απηΫο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ 
πξνζθΫξνληα κε ηελ ππνβνιά ά ηε ζπκπιάξσζά ηνπο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΫλεο 
πξνζεζκέαο, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ.4412/2016, 

ηβ) εΪλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ Ϊξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ 
πξνζθνκέδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκά 
ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο ά ε πιάξσζε κηαο ά 
πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηάζεηο ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο, ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξΪθνπο 2.2.4. επ., πεξέ θξηηεξέσλ επηινγάο, 

ηγ) εΪλ θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Ϊξζξνπ 103 ηνπ 
λ.4412/2016, δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 79 
ηνπ λ. 4412/2016, εέλαη εθ πξνζΫζεσο απαηειΪ, ά φηη Ϋρνπλ ππνβιεζεέ πιαζηΪ 
απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ111 

Σν πηζηνπνηεκΫλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξΪγηζε ησλ  πξνζθνξψλ αξκφδην 
φξγαλν ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, άηνη ε επηηξνπά δηελΫξγεηαο/επηηξνπά 
αμηνιφγεζεο112, εθεμήο Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο 
δηαδηθαζέαο ειεθηξνληθάο απνζθξΪγηζεο ησλ θαθΫισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ην 
Ϊξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμάο ζηΪδηα: 

 

 Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ 
πκκεηνράο-Σερληθά ΠξνζθνξΪ» θαη ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «Οηθνλνκηθά 
ΠξνζθνξΪ», ηελ  26ε επηεκβξένπ 2022 θαη ψξα 11.00.  

ην ζηΪδην απηφ ηα ζηνηρεέα ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγέδνληαη εέλαη 
πξνζβΪζηκα κφλν ζηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 ΜεηΪ ηελ θαηΪ πεξέπησζε ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κΫζσ ησλ αξκφδησλ 
πηζηνπνηεκΫλσλ ζην ΔΖΓΖ νξγΪλσλ ηεο113, εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ 
θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά, ηεξψληαο ηηο αξρΫο ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο θαη ηεο δηαθΪλεηαο, 
δεηΪ απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο, φηαλ νη πιεξνθνξέεο ά ε 
ηεθκεξέσζε πνπ πξΫπεη λα ππνβΪιινληαη εέλαη ά εκθαλέδνληαη ειιηπεέο ά 
ιαλζαζκΫλεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ εθεέλσλ ζην ΔΔΔ, ά φηαλ ιεέπνπλ 
ζπγθεθξηκΫλα Ϋγγξαθα, λα ππνβΪιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελέδνπλ ά λα 
νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο ά ηεθκεξέσζε, εληφο πξνζεζκέαο φρη 
κηθξφηεξεο ησλ δΫθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ εέθνζη (20) εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιάξσζε 
ά ε απνζαθάληζε δεηεέηαη θαη γέλεηαη απνδεθηά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 
ηξνπνπνηεέηαη ε πξνζθνξΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη φηη αθνξΪ ζε ζηνηρεέα ά 
δεδνκΫλα, ησλ νπνέσλ εέλαη αληηθεηκεληθΪ εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελΫζηεξνο 
ραξαθηάξαο ζε ζρΫζε κε ην πΫξαο ηεο θαηαιεθηηθάο πξνζεζκέαο παξαιαβάο 
πξνζθνξψλ. Σα αλσηΫξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγέαλ θαη γηα ηπρφλ ειιεέπνπζεο 
δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο 
εμαθξηβψζηκα114. 

Δηδηθφηεξα : 

                                                           
111

 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
112

 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 
Διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016 

113
 Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα 

αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 
του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, 
ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ 
των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και 
γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  

114
 Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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α) Ζ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ εμεηΪδεη αξρηθΪ ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνράο, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 72. ε πεξέπησζε 
παξΪιεηςεο πξνζθφκηζεο, εέηε ηεο  εγγχεζεο ζπκκεηνράο ειεθηξνληθάο Ϋθδνζεο, 
κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ, εέηε ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο 
Ϋληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο, κΫρξη ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο, ε 
Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ ζπληΪζζεη πξαθηηθφ ζην νπνέν εηζεγεέηαη ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξΪο σο απαξΪδεθηεο.   
ηε ζπλΫρεηα εθδέδεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά απφθαζε, κε ηελ νπνέα 
επηθπξψλεηαη ην αλσηΫξσ πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ 
παξφληνο εδαθένπ εθδέδεηαη πξηλ απφ ηελ Ϋθδνζε νπνηαζδάπνηε Ϊιιεο απφθαζεο 
ζρεηηθΪ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθεέαο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο 
ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηεέηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθΫξνληεο, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ. 

ΚαηΪ ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεέ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. 
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επηθνηλσλεέ παξΪιιεια κε ηνπο θνξεέο πνπ θΫξνληαη λα Ϋρνπλ 
εθδψζεη ηηο εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο, πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ 
ηνπο115. 
 
β) ΜεηΪ ηελ Ϋθδνζε ηεο αλσηΫξσ απφθαζεο ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ πξνβαέλεη 
αξρηθΪ ζηνλ Ϋιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ελ ζπλερεέα ζηελ 
αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ  ησλ νπνέσλ ηα 
δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο Ϋθξηλε πιάξε. Ζ αμηνιφγεζε γέλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ 
θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ ειΫγρνπ θαη 
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ116. 
 
γ) ηε ζπλΫρεηα ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνέσλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ 
ζπκκεηνράο θαη ε ηερληθά πξνζθνξΪ θξέζεθαλ απνδεθηΪ, ζπληΪζζεη πξαθηηθφ ζην 
νπνέν θαηαρσξέδνληαη νη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο θαηΪ ζεηξΪ κεηνδνζέαο θαη εηζεγεέηαη 
αηηηνινγεκΫλα ηελ απνδνρά ά απφξξηςά ηνπο, ηελ θαηΪηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ 
αλΪδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

ΔΪλ νη πξνζθνξΫο θαέλνληαη αζπλάζηζηα ρακειΫο ζε ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν ηεο 
ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα αξρά απαηηεέ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο, κΫζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, 
λα εμεγάζνπλ ηελ ηηκά ά ην θφζηνο πνπ πξνηεέλνπλ ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εληφο 
απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο, θαηΪ αλψηαην φξην εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο. ηελ πεξέπησζε απηά εθαξκφδνληαη ηα 
Ϊξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. ΔΪλ ηα παξερφκελα ζηνηρεέα δελ εμεγνχλ θαηΪ ηξφπν 
ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επέπεδν ηεο ηηκάο ά ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηεέλεηαη, ε 
πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο κε θαλνληθά. [ε θάζε πεξίπησζε ε θξίζε ηεο Α.Α. 
ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο θαη ηελ απνδνρή ή όρη ησλ ζρεηηθώλ 
εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξόλησλ ελζσκαηώλεηαη ζηελ θαησηέξσ εληαία 
απόθαζε117] 

ηελ πεξέπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζΫηνπζα αξρά επηιΫγεη ηνλ αλΪδνρν κε 
θιάξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξΫο. Ζ 
θιάξσζε γέλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζέα ησλ 

                                                           
115

 Άρκρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
116

 Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόφαςθ. 
117

 Επιςθμαίνεται ότι ςτισ γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ανικει ο ουςιαςτικόσ 
ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ηθτιματοσ τθσ απόρριψθσ 
προςφορϊν ωσ αςυνικιςτα χαμθλϊν. Ρρβλ και απόφαςθ ΣτΕ ΕΑ 184/2020 
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νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξΫο.118  [Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα 
απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο ελζσκαηώλνληαη νκνίσο ζηελ σο θαησηέξσ εληαία 
απόθαζε] 

ηε ζπλΫρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο εγθξέλεη ηα 
αλσηΫξσ πξαθηηθΪ εθδέδεηαη απφθαζε γηα ηα  απνηειΫζκαηα  φισλ ησλ αλσηΫξσ 
ζηαδέσλ119 («ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο», «Σερληθά ΠξνζθνξΪ» θαη «Οηθνλνκηθά 
ΠξνζθνξΪ») θαη ε αλαζΫηνπζα αξρά πξνζθαιεέ εγγξΪθσο, κΫζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, 
ηνλ πξψην ζε θαηΪηαμε κεηνδφηε ζηνλ νπνένλ πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε 
(«πξνζσξηλφο αλΪδνρνο») λα ππνβΪιεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα  
κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 103 θαη ηελ παξΪγξαθν 3.2 ηεο παξνχζαο, πεξέ 
πξφζθιεζεο γηα ππνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε Ϋγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ 
θνηλνπνηεέηαη ζηνπο πξνζθΫξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

ε θΪζε πεξέπησζε, φηαλ εμ αξράο Ϋρεη ππνβιεζεέ κέα πξνζθνξΪ, ηα απνηειΫζκαηα 
φισλ ησλ ζηαδέσλ ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, άηνη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνράο, 
Σερληθάο ΠξνζθνξΪο θαη Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε 
θαηαθχξσζεο ηνπ Ϊξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.3 
ηεο παξνχζαο, πνπ εθδέδεηαη κεηΪ ην πΫξαο θαη ηνπ ηειεπηαένπ ζηαδένπ ηεο 
δηαδηθαζέαο. ΚαηΪ ηεο αλσηΫξσ απφθαζεο ρσξεέ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ελψπηνλ 
ηεο ΑΔΠΠ ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζηελ παξΪγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο120. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ121 - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά απνζηΫιιεη ζρεηηθά 
ειεθηξνληθά  πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθΫξνληα, ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε 
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλΪδνρν»), κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, θαη ηνλ θαιεέ λα 
ππνβΪιεη εληφο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο  
Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο θαη ηα 
πξσηφηππα ά αληέγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ 
παξΪγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, σο απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηε κε 
ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο δηαθάξπμεο, θαζψο 
θαη γηα ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4 - 
2.2.8  απηάο.  

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρεέσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο Ϊλσ παξαγξΪθνπ 
απνζηΫιινληαη απφ απηφλ ζε κνξθά ειεθηξνληθψλ αξρεέσλ κε κνξθφηππν PDF, 
ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο. 

Δληφο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν 
Ϋσο ηελ ηξέηε εξγΪζηκε εκΫξα απφ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο 
ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, πξνζθνκέδνληαη κε επζχλε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζε θιεηζηφ θΪθειν, 
ζηνλ νπνέν αλαγξΪθεηαη ν απνζηνιΫαο, ηα ζηνηρεέα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη σο 
παξαιάπηεο ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ, ηα νπνέα 
απαηηεέηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε Ϋληππε κνξθά (σο πξσηφηππα ά αθξηβά 

                                                           
118

 Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
119

 Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
120

 Άρκρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
121

 Άρκρο 103 του ν. 4412/2016  
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αληέγξαθα), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηεο σο Ϊλσ παξαγξΪθνπ 
2.4.2.5122.  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ά ππΪξρνπλ ειιεέςεηο ζε απηΪ 
πνπ ππoβιάζεθαλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά θαιεέ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν λα 
πξνζθνκέζεη ηα ειιεέπνληα δηθαηνινγεηηθΪ ά λα ζπκπιεξψζεη ηα άδε ππνβιεζΫληα ά 
λα παξΪζρεη δηεπθξηλάζεηο κε ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο 
δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ο πξνζσξηλφο αλΪδνρνο δχλαηαη λα ππνβΪιεη αέηεκα, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, πξνο ηελ 
αλαζΫηνπζα αξρά, γηα παξΪηαζε ηεο σο Ϊλσ πξνζεζκέαο, ζπλνδεπφκελν απφ 
απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα πεξέ αέηεζεο ρνξάγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ. ηελ πεξέπησζε απηά ε αλαζΫηνπζα αξρά παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα 
ππνβνιάο απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεέ γηα ηε ρνξάγεζά ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο 
δεκφζηεο αξρΫο. Ο πξνζσξηλφο αλΪδνρνο κπνξεέ λα αμηνπνηεέ ηε δπλαηφηεηα απηά 
ηφζν εληφο ηεο  αξρηθάο πξνζεζκέαο γηα ηελ ππνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο 
ηεο πξνζεζκέαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ά ηε ζπκπιάξσζε άδε 
ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, 
σο αλσηΫξσ πξνβιΫπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε 
αλαζΫηνπζα αξρά δεηάζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ά αηηάζεσλ ζπκκεηνράο θαη πξηλ απφ ην ζηΪδην 
θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγά ηεο δηΪηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξ. 5 ηνπ 
Ϊξζξνπ 79  ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκΫλσλ ησλ αξρψλ ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο θαη ηεο 
δηαθΪλεηαο. 

Απνξξέπηεηαη ε πξνζθνξΪ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ 
πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ 
νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, ηεξνπκΫλεο ηεο αλσηΫξσ δηαδηθαζέαο, εΪλ: 

i) θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ 
δειψζεθαλ κε  ην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)  εέλαη εθ 
πξνζΫζεσο απαηειΪ, ά Ϋρνπλ ππνβιεζεέ πιαζηΪ απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα , ά  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα απαηηνχκελα 
πξσηφηππα ά αληέγξαθα ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ά  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ 
απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 
2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) ά ε πιάξσζε κηαο ά πεξηζζνηΫξσλ απφ ηηο απαηηάζεηο 
ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4 Ϋσο 2.2.8 
(θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο) ηεο παξνχζαο.  

ε πεξέπησζε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ελεκΫξσζεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα 
κεηαβνιΫο ζηηο πξνυπνζΫζεηο, ηηο νπνέεο ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέρε δειψζεη κε ην 
Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) φηη πιεξνέ,  νη νπνέεο κεηαβνιΫο 
επάιζαλ ά γηα ηηο νπνέεο κεηαβνιΫο Ϋιαβε γλψζε κεηΪ ηελ δάισζε θαη κΫρξη ηελ 
εκΫξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελεέο κεηαβνιΫο), δελ θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ123.  

Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ ππνβΪιιεη αιεζά ά αθξηβά δάισζε ή δελ 
πξνζθνκέζεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ή 
δελ απνδεέμεη φηη: α) δελ βξέζθεηαη ζε κέα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 
ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη β) πιεξνέ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο ηα 
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νπνέα Ϋρνπλ θαζνξηζηεέ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο 
δηαθάξπμεο, ε δηαδηθαζέα καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 
πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπά ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνέν αλαγξΪθεηαη ε ηπρφλ 
ζπκπιάξσζε δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη αλσηΫξσ (παξΪγξαθνο 
3.1.2.1.) θαη ηε δηαβέβαζά ηνπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα 
ηε ιάςε απφθαζεο εέηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο εέηε γηα ηε καηαέσζε ηεο 
δηαδηθαζέαο.  

 

 3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο124  

3.3.1. Σα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο 
εηζάγεζεο ηεο Δπηηξνπάο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνέα 
ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε Ϋγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ πεξ. α & β ηεο παξ. 2 ηνπ 
Ϊξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξέ αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, 
ηεο ηερληθάο θαη ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο).    

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο», ζε 
φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ Ϋιαβαλ κΫξνο ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο, εθηφο 
απφ φζνπο απνθιεέζηεθαλ νξηζηηθΪ δπλΪκεη ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ λ. 
4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνέα αλαθΫξνληαη ππνρξεσηηθΪ νη 
πξνζεζκέεο γηα ηελ αλαζηνιά ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 360 
Ϋσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδέ κε αληέγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζέαο 
ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη, επηπιΫνλ, αλαξηΪ ηα δηθαηνινγεηηθΪ 
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «πλεκκΫλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». ΜεηΪ ηελ 
Ϋθδνζε θαη θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθΫξνληεο ιακβΪλνπλ 
γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζέα θαη ησλ ζηνηρεέσλ πνπ 
ππνβιάζεθαλ απφ απηνχο, κε ελΫξγεηεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο125. ΚαηΪ ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεέ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ, 
ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ επηηξΫπεηαη ε Ϊζθεζε Ϊιιεο 
δηνηθεηηθάο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο αλσηΫξσ απφθαζεο.126 

 

3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζέζηαηαη νξηζηηθά, εθφζνλ ζπληξΫμνπλ νη 
αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο ζσξεπηηθΪ: 

α) θνηλνπνηεζεέ ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ 
δελ Ϋρνπλ απνθιεηζηεέ νξηζηηθΪ,  
β) παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο ά ζε 
πεξέπησζε Ϊζθεζεο, παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο αέηεζεο αλαζηνιάο 
θαηΪ ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ζε πεξέπησζε Ϊζθεζεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαηΪ 
ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, εθδνζεέ απφθαζε επέ ηεο αέηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
ρνξάγεζεο πξνζσξηλάο δηαηαγάο, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη  ζην ηειεπηαέν εδΪθην 
ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, 
γ) νινθιεξσζεέ επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο Ϋιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, 
ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 324 Ϋσο 327 ηνπ λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηεέηαη, 
θαη  
δ) ν  πξνζσξηλφο αλΪδνρνο, ππνβΪιιεη, ζηελ πεξέπησζε πνπ απαηηεέηαη θαη Ϋπεηηα 
απφ ζρεηηθά πξφζθιεζε, ππεχζπλε δάισζε, πνπ ππνγξΪθεηαη ζχκθσλα κε φζα 
νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 79Α ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ νπνέα δειψλεηαη φηη, δελ Ϋρνπλ 
επΫιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελεέο κεηαβνιΫο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 104 ηνπ 
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λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξέπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειΫγρνπ ά ηεο Ϊζθεζεο 
πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δάισζε 
ειΫγρεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ 
δεισζνχλ νςηγελεέο κεηαβνιΫο, ε δάισζε ειΫγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά 
Γηαγσληζκνχ, ε νπνέα εηζεγεέηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 
 
ΜεηΪ απφ ηελ νξηζηηθνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζΫηνπζα αξρά 
πξνζθαιεέ ηνλ αλΪδνρν, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, λα πξνζΫιζεη γηα ππνγξαθά ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, ζΫηνληΪο ηνπ πξνζεζκέα  δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο εηδηθάο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξεέηαη ζπλαθζεέζα κε 
ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ ζηνλ αλΪδνρν.  

Πξηλ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ππνβΪιιεηαη ε ππεχζπλε δάισζε ηεο θνηλάο 
απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ ΑλΪπηπμεο θαη Δπηθξαηεέαο 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ. 3310/2005 όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005» 127. 

ηελ πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ην σο Ϊλσ 
ζπκθσλεηηθφ κΫζα ζηελ ηεζεέζα πξνζεζκέα, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ 
αλσηΫξαο βέαο, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε 
εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ηνπ θαη αθνινπζεέηαη ε έδηα, σο Ϊλσ δηαδηθαζέα, γηα 
ηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ  ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ 
νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ πξνζΫιζεη 
γηα ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα 
κε ηελ παξΪγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. ηελ πεξέπησζε απηά,  ε 
αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα αλαδεηάζεη απνδεκέσζε, πΫξα απφ ηελ θαηαπέπηνπζα 
εγγπεηηθά επηζηνιά, ηδέσο δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 

ΔΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθά πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθά ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο εμάληα (60) εκεξψλ απφ ηελ 
νξηζηηθνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο 
επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο ά αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηΫξαο βέαο, ν 
αλΪδνρνο δηθαηνχηαη λα απΫρεη απφ ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξέο λα 
εθπΫζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ, θαζψο θαη λα αλαδεηάζεη απνδεκέσζε ηδέσο 
δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή 
Πξνζηαζία 

Α. ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνένο Ϋρεη ά εέρε ζπκθΫξνλ λα ηνπ αλαηεζεέ ε 
ζπγθεθξηκΫλε δεκφζηα ζχκβαζε θαη Ϋρεη ππνζηεέ ά ελδΫρεηαη λα ππνζηεέ δεκέα απφ 
εθηειεζηά πξΪμε ά παξΪιεηςε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο θαηΪ παξΪβαζε ηεο 
επξσπατθάο ελσζηαθάο ά εζσηεξηθάο λνκνζεζέαο ζηνλ ηνκΫα ησλ δεκνζέσλ 
ζπκβΪζεσλ, Ϋρεη δηθαέσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμΪξηεηε Αξρά ΔμΫηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα 
Ϊξζξα 345 επ. λ. 4412/2016 θαη 1 επ. π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθά 
πξνζθπγά, θαηΪ πξΪμεο ά παξΪιεηςεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, πξνζδηνξέδνληαο 
εηδηθψο ηηο λνκηθΫο θαη πξαγκαηηθΫο αηηηΪζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αέηεκΪ ηνπ128 . 

ε πεξέπησζε πξνζθπγάο θαηΪ πξΪμεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε πξνζεζκέα γηα 
ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο εέλαη: 
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(α) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξΫα αλ ε πξΪμε θνηλνπνηάζεθε κε ειεθηξνληθΪ κΫζα ά 
ηειενκνηνηππέα ά  

(β) δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζε 
απηφλ αλ ρξεζηκνπνηάζεθαλ Ϊιια κΫζα επηθνηλσλέαο, Ϊιισο   

(γ) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ πιάξε, πξαγκαηηθά ά ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξΪμεο 
πνπ βιΪπηεη ηα ζπκθΫξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. ΔηδηθΪ γηα ηελ 
Ϊζθεζε πξνζθπγάο θαηΪ πξνθάξπμεο, ε πιάξεο γλψζε απηάο ηεθκαέξεηαη κεηΪ ηελ 
πΪξνδν δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζέεπζε ζην ΚΖΜΓΖ. 

ε πεξέπησζε παξΪιεηςεο πνπ απνδέδεηαη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ε πξνζεζκέα γηα 
ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο εέλαη δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ 
επνκΫλε ηεο ζπληΫιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξΪιεηςεο129 . 

Οη πξνζεζκέεο σο πξνο ηελ ππνβνιά ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ 
παξεκβΪζεσλ αξρέδνπλ ηελ επνκΫλε ηεο εκΫξαο ηεο πξναλαθεξζεέζαο θαηΪ 
πεξέπησζε θνηλνπνέεζεο ά γλψζεο θαη ιάγνπλ φηαλ πεξΪζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαέα 
εκΫξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηά εέλαη εμαηξεηΫα ά Ϊββαην, φηαλ πεξΪζεη 
νιφθιεξε ε επνκΫλε εξγΪζηκε εκΫξα θαη ψξα 23:59:59130. 

Ζ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ζπληΪζζεηαη ππνρξεσηηθΪ κε ηε ρξάζε ηνπ 
ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηάκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηέζεηαη 
ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα» ζηελ ειεθηξνληθά πεξηνρά 
ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ δηαγσληζκνχ, επηιΫγνληαο ηελ Ϋλδεημε «Πξνδηθαζηηθά Πξνζθπγά» 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 18 ηεο Κ.Τ.Α. Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν 
απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππΫξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη 
ζην Ϊξζξν 363 Ν. 4412/2016 . Ζ επηζηξνθά ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα 
γέλεηαη: α) ζε πεξέπησζε νιηθάο ά κεξηθάο απνδνράο ηεο πξνζθπγάο ηνπ, β) φηαλ ε 
αλαζΫηνπζα αξρά αλαθαιεέ ηελ πξνζβαιιφκελε πξΪμε ά πξνβαέλεη ζηελ νθεηιφκελε 
ελΫξγεηα πξηλ απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επέ ηεο πξνζθπγάο, γ) ζε 
πεξέπησζε παξαέηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγά ηνπ Ϋσο θαη δΫθα (10) 
εκΫξεο απφ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθπγάο.  

Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαη ε Ϊζθεζά ηεο 
θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέ πνηλά αθπξφηεηαο, ε νπνέα δηαπηζηψλεηαη κε 
απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηΪ απφ Ϊζθεζε πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο, ζχκθσλα κε ην 
Ϊξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. Όκσο, κφλε ε Ϊζθεζε ηεο 
πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο, 
ππφ ηελ επηθχιαμε ρνξάγεζεο απφ ην ΚιηκΪθην πξνζσξηλάο πξνζηαζέαο ζχκθσλα 
κε ην Ϊξζξν 366 παξ. 1-2 λ. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Ζ πξνεγνχκελε παξΪγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξέπησζε πνπ, θαηΪ ηε 
δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεέ κφλν κέα (1) πξνζθνξΪ. 

ΜεηΪ ηελ, θαηΪ ηα σο Ϊλσ, ειεθηξνληθά θαηΪζεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο ε 
αλαζΫηνπζα αξρά,  κΫζσ ηεο ιεηηνπξγέαο «Δπηθνηλσλέα»  :  

α) Κνηλνπνηεέ ηελ πξνζθπγά ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ επνκΫλε εξγΪζηκε εκΫξα απφ ηελ 
θαηΪζεζά ηεο ζε θΪζε ελδηαθεξφκελν ηξέην, ν νπνένο κπνξεέ λα ζέγεηαη απφ ηελ 
απνδνρά ηεο πξνζθπγάο, πξνθεηκΫλνπ λα αζθάζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα Ϊξζξα 
362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαέσκα παξΫκβαζάο ηνπ ζηε δηαδηθαζέα εμΫηαζεο 
ηεο πξνζθπγάο, γηα ηε δηαηάξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο, 
πξνζθνκέδνληαο φια ηα θξέζηκα Ϋγγξαθα πνπ Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ. 
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 Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
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 Ραρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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β) ΓηαβηβΪδεη ζηελ ΑΔΠΠ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκΫξα 
θαηΪζεζεο, ηνλ πιάξε θΪθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθΪ θνηλνπνέεζεο ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο ηξέηνπο αιιΪ θαη ηελ Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επέ ηεο πξνζθπγάο. 
ηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα παξαζΫζεη αξρηθά ά 
ζπκπιεξσκαηηθά αηηηνινγέα γηα ηελ ππνζηάξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ 
πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά πξΪμεο. 

γ) Κνηλνπνηεέ ζε φια ηα κΫξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο ΠαξεκβΪζεηο θαη ηα ζρεηηθΪ 
Ϋγγξαθα πνπ ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, κΫζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ 
ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ επνκΫλε εξγΪζηκε εκΫξα απφ ηελ θαηΪζεζά ηνπο. 

δ)πκπιεξσκαηηθΪ ππνκλάκαηα θαηαηέζεληαη απφ νπνηνδάπνηε απφ ηα κΫξε κΫζσ 
ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ην αξγφηεξν εληφο πΫληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνέεζε ησλ απφςεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο . 

Ζ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ Ϊζθεζε ησλ 
Ϋλδηθσλ βνεζεκΪησλ ηεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαη ηεο αέηεζεο αθχξσζεο ηνπ Ϊξζξνπ 
372 λ. 4412/2016 θαηΪ ησλ εθηειεζηψλ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο 
αξράο . 

 

Β. Όπνηνο Ϋρεη Ϋλλνκν ζπκθΫξνλ κπνξεέ λα δεηάζεη, κε ην έδην δηθφγξαθν 
εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθΪ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιά εθηΫιεζεο 
ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζά ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδένπ Γηνηθεηηθνχ 
Γηθαζηεξένπ [ην Γηνηθεηηθφ Δθεηεέν ηεο Ϋδξαο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο]131. Σν απηφ 
ηζρχεη θαη ζε πεξέπησζε ζησπεξάο απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο απφ 
ηελ Α.Δ.Π.Π. Γηθαέσκα Ϊζθεζεο ηνπ σο Ϊλσ Ϋλδηθνπ βνεζάκαηνο Ϋρεη θαη ε 
αλαζΫηνπζα αξρά, αλ ε Α.Δ.Π.Π. θΪλεη δεθηά ηελ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά, αιιΪ θαη 
απηφο ηνπ νπνένπ Ϋρεη γέλεη ελ κΫξεη δεθηά ε πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά. 

Με ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ ινγέδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη ζπλαθεέο 
πξνο ηελ αλσηΫξσ απφθαζε πξΪμεηο ά παξαιεέςεηο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, 
εθφζνλ Ϋρνπλ εθδνζεέ ά ζπληειεζηεέ αληηζηνέρσο Ϋσο ηε ζπδάηεζε ηεο σο Ϊλσ 
αέηεζεο ζην Γηθαζηάξην. 

Ζ αέηεζε αλαζηνιάο θαη αθχξσζεο πεξηιακβΪλεη κφλν αηηηΪζεηο πνπ εέραλ πξνηαζεέ 
κε ηελ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ά αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζέα ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. ά ην 
πεξηερφκελν ησλ απνθΪζεψλ ηεο. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά, εθφζνλ αζθάζεη ηελ αέηεζε 
ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, κπνξεέ λα πξνβΪιεη θαη νςηγελεέο 
ηζρπξηζκνχο αλαθνξηθΪ κε ηνπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζένπ ζπκθΫξνληνο, νη 
νπνένη θαζηζηνχλ αλαγθαέα ηελ Ϊκεζε αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο.132 

Ζ σο Ϊλσ αέηεζε θαηαηέζεηαη ζην σο αξκφδην δηθαζηάξην κΫζα ζε πξνζεζκέα δΫθα 
(10) εκεξψλ απφ  θνηλνπνέεζε ά ηελ πιάξε γλψζε ηεο απφθαζεο ά απφ ηελ 
παξΫιεπζε ηεο πξνζεζκέαο γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο επέ ηεο πξνδηθαζηηθάο 
πξνζθπγάο, ελψ ε δηθΪζηκνο γηα ηελ εθδέθαζε ηεο αέηεζεο αθχξσζεο δελ πξΫπεη λα 
απΫρεη πΫξαλ ησλ εμάληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θαηΪζεζε ηνπ δηθνγξΪθνπ.133 
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 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, ςφμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων 

του παρόντοσ είναι το Διοικθτικό Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατ` εξαίρεςθ, διαφορζσ οποίεσ 
προκφπτουν από τθν ανάκεςθ δθμόςιων ςυμβάςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των Οδθγιϊν 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμϊμενθ αξία μεγαλφτερθ των δεκαπζντε εκατομμυρίων (15.000.000) 
ευρϊ, εκδικάηονται από το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ». Κατά ςυνζπεια, με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία 
εκάςτθσ ςφμβαςθσ, θ α.α. ςυμπλθρϊνει ςτο παρόν άρκρο τθσ Διακιρυξθσ,  το αρμόδιο, ανά περίπτωςθ, 
Δικαςτιριο, ιτοι το Διοικθτικό Εφετείο ι το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ αναλόγωσ.  
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Αληέγξαθν ηεο αέηεζεο κε θιάζε θνηλνπνηεέηαη κε ηε θξνληέδα ηνπ αηηνχληνο πξνο ηελ 
Α.Δ.Π.Π., ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, αλ δελ Ϋρεη αζθάζεη απηά ηελ αέηεζε, θαη πξνο θΪζε 
ηξέην ελδηαθεξφκελν, ηελ θιάηεπζε ηνπ νπνένπ δηαηΪζζεη κε πξΪμε ηνπ ν Πξφεδξνο ά 
ν πξνεδξεχσλ ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξένπ ά Σκάκαηνο Ϋσο ηελ επφκελε εκΫξα απφ 
ηελ θαηΪζεζε ηεο αέηεζεο. Ο αηηψλ ππνρξενχηαη επέ πνηλά απαξαδΫθηνπ ηνπ ελδέθνπ 
βνεζάκαηνο λα πξνβεέ ζηηο παξαπΪλσ θνηλνπνηάζεηο εληφο απνθιεηζηηθάο 
πξνζεζκέαο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ Ϋθδνζε θαη ηελ παξαιαβά ηεο σο Ϊλσ πξΪμεο 
ηνπ Γηθαζηεξένπ. Δληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ σο 
Ϊλσ θνηλνπνέεζε ηεο αέηεζεο θαηαηέζεηαη ε παξΫκβαζε θαη δηαβηβΪδνληαη ν θΪθεινο 
θαη νη απφςεηο ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ. Δληφο ηεο έδηαο πξνζεζκέαο 
θαηαηέζεληαη ζην Γηθαζηάξην θαη ηα ζηνηρεέα πνπ ππνζηεξέδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ 
δηαδέθσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε παξΫκβαζε θνηλνπνηεέηαη κε επηκΫιεηα ηνπ παξεκβαέλνληνο ζηα 
ινηπΪ κΫξε ηεο δέθεο εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θαηΪζεζά ηεο, αιιηψο ινγέδεηαη 
σο απαξΪδεθηε. Σν δηαηαθηηθφ ηεο δηθαζηηθάο απφθαζεο εθδέδεηαη εληφο δεθαπΫληε 
(15) εκεξψλ απφ ηε ζπδάηεζε ηεο αέηεζεο ά απφ ηελ πξνζεζκέα γηα ηελ ππνβνιά 
ππνκλεκΪησλ. 

Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε θαη ε Ϊζθεζε ηεο αέηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδένπ 
δηθαζηεξένπ θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κΫρξη ηελ Ϋθδνζε ηεο νξηζηηθάο 
δηθαζηηθάο απφθαζεο, εθηφο εΪλ κε πξνζσξηλά δηαηαγά ν αξκφδηνο δηθαζηάο 
απνθαλζεέ δηαθνξεηηθΪ. Δπέζεο, ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε θαη ε Ϊζθεζά ηεο 
αέηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα 
δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηελ Ϊζθεζε ηεο αέηεζεο, εθηφο εΪλ κε ηελ πξνζσξηλά 
δηαηαγά ν αξκφδηνο δηθαζηάο απνθαλζεέ δηαθνξεηηθΪ.134 Γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο 
αηηάζεσο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 
372 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016.   

Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ αηηάζεθε ά αηηάζεθε αλεπηηπρψο ηελ αλαζηνιά θαη ε 
ζχκβαζε ππνγξΪθεθε θαη ε εθηΫιεζά ηεο νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηε ζπδάηεζε ηεο 
αέηεζεο, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 32 ηνπ π.δ. 18/1989.  

Αλ ην δηθαζηάξην αθπξψζεη πξΪμε ά παξΪιεηςε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο κεηΪ ηε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ην θχξνο ηεο ηειεπηαέαο δελ ζέγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε 
ζχλαςε απηάο εέρε αλαζηαιεέ ε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξέπησζε 
πνπ ε ζχκβαζε δελ εέλαη Ϊθπξε, ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη 
απνδεκέσζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 373 ηνπ λ. 4412/2016. 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ εθδέθαζε ησλ δηαθνξψλ 
ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά καηαηψλεη ά δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ά ελ κΫξεη, 
αηηηνινγεκΫλα, ηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ 
Ϊξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηΪ απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπάο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. Δπέζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθΪικαηα ά παξαιεέςεηο ζε νπνηνδάπνηε 
ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, κπνξεέ, κεηΪ απφ γλψκε ηεο σο Ϊλσ Δπηηξνπάο, 
λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζέα ά λα αλακνξθψζεη αλΪινγα ην απνηΫιεζκΪ ηεο ά 
λα απνθαζέζεη ηελ επαλΪιεςά ηεο απφ ην ζεκεέν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθΪικα ά ε 
παξΪιεηςε.  

Δηδηθφηεξα, ε αλαζΫηνπζα αξρά καηαηψλεη ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο φηαλ απηά απνβεέ 
Ϊγνλε εέηε ιφγσ κε ππνβνιάο πξνζθνξΪο εέηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ 
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πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ πεξέπησζε ηνπ δεπηΫξνπ εδαθένπ ηεο παξ. 7 ηνπ 
Ϊξζξνπ 105, πεξέ θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Δπέζεο κπνξεέ λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζέα:  α) ιφγσ παξΪηππεο δηεμαγσγάο ηεο 
δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, εθηφο εΪλ κπνξεέ λα ζεξαπεχζεη ην ζθΪικα ά ηελ παξΪιεηςε 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 106 , β) αλ νη νηθνλνκηθΫο θαη ηερληθΫο 
παξΪκεηξνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο Ϊιιαμαλ νπζησδψο θαη ε 
εθηΫιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκΫλνπ δελ ελδηαθΫξεη πιΫνλ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά 
ηνλ θνξΫα γηα ηνλ νπνέν πξννξέδεηαη ην ππφ αλΪζεζε αληηθεέκελν, γ) αλ ιφγσ 
αλσηΫξαο βέαο, δελ εέλαη δπλαηά ε θαλνληθά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε 
επηιεγεέζα πξνζθνξΪ θξηζεέ σο κε ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε, ε) ζηελ 
πεξέπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ Ϊξζξνπ 97, πεξέ ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, ζη) 
γηα Ϊιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζένπ ζπκθΫξνληνο, φπσο ηδέσο, δεκφζηαο 
πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο. 
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

4.1.1 Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο:  

Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε 
πνζνζηφ 4% επέ ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο ά ηνπ ηκάκαηνο ηεο 
ζχκβαζεο, ρσξέο λα ζπκπεξηιακβΪλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναέξεζεο  θαη θαηαηέζεηαη 
κΫρξη θαη ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη απνδεθηά, πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη 
θαη' ειΪρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξΪγξαθν 2.1.5. ζηνηρεέα ηεο παξνχζαο θαη 
επηπιΫνλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο θαη ηα νξηδφκελα ζην 
Ϊξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Σν πεξηερφκελφ ηεο εέλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζην 
ΠαξΪξηεκα VIIΗ ηεο Γηαθάξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο 
ηελ εθαξκνγά φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο αλαζΫηνπζαο 
αξράο Ϋλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ηελ παξΪγξαθν 4.5, ε νπνέα 
ζπλεπΪγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ν αλΪδνρνο νθεέιεη λα θαηαζΫζεη κΫρξη 
ηελ ππνγξαθά ηεο ηξνπνπνηεκΫλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθά εγγχεζε θαιάο 
εθηΫιεζεο, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επέ ηνπ πνζνχ ηεο 
αχμεζεο ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ζηελ 
πεξέπησζε παξαβέαζεο, απφ ηνλ αλΪδνρν, ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηά 
εηδηθφηεξα νξέδεη.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο απφ 
ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ά παξΪδνζεο, γηα δηΪζηεκα δχν (2) κελψλ.  

Ζ/Ο εγγχεζε/εηο θαιάο εθηΫιεζεο επηζηξΫθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο κεηΪ απφ ηελ 
πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Αλ ηα αγαζΪ εέλαη δηαηξεηΪ θαη ε παξΪδνζε γέλεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, 
ηκεκαηηθΪ, ε εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο  απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθΪ, θαηΪ ην πνζφλ πνπ 
αλαινγεέ ζηελ αμέα ηνπ κΫξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ πνπ παξαιάθζεθε 
νξηζηηθΪ. Γηα ηε ζηαδηαθά απνδΫζκεπζά ηνπο απαηηεέηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε 
ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ. ΔΪλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβάο αλαθΫξνληαη 
παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε παξαπΪλσ ζηαδηαθά 
απνδΫζκεπζε γέλεηαη κεηΪ απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη, 
ησλ παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  

4.1.2.  Δγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο 

-- 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη 
ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθΪ ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  
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4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο 
ηνκεέο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, πνπ 
Ϋρνπλ ζεζπηζζεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά 
δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη 
νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα X ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄. 
Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπ 
ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ηεο 
ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ 
νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο. 

4.3.2 ηηο ζπκβΪζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο 
ηνπ λ. 2939/2001, επηπιΫνλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβΪλεηαη ν φξνο φηη ν 
αλΪδνρνο ππνρξενχηαη θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα 
εθηΫιεζεο λα ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξΪθσλ 2 θαη 11 ηνπ Ϊξζξνπ 4β ά θαη 
ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 12 ά θαη ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ 
ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά κΫζσ ηνπ αξρεένπ 
δεκνζηνπνέεζεο εγγεγξακκΫλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ 
(ΔΜΠΑ) πνπ ηεξεέηαη ζηελ ειεθηξνληθά ζειέδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκέαο 
ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 θαη απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα 
ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνέν γέλεηαη ππνρξεσηηθΪ κλεέα ηνπ αξηζκνχ 
ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ. Ζ κε ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο 
παξαγξΪθνπ Ϋρεη ηηο ζπλΫπεηεο ηεο παξαγξΪθνπ 7 ηνπ Ϊξζξνπ 105 ηνπ λ. 
4412/2016.135. 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο ΑλΪδνρνο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη 
επζχλεο ιφγσ αλΪζεζεο ηεο εθηΫιεζεο ηκάκαηνο/ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο ζε 
ππεξγνιΪβνπο. Ζ ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/2016 απφ ππεξγνιΪβνπο δελ αέξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξένπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. ΚαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα 
αλαθΫξεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ην φλνκα, ηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο θαη ηνπο 
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιΪβσλ ηνπ, νη νπνένη ζπκκεηΫρνπλ ζηελ 
εθηΫιεζε απηάο, εθφζνλ εέλαη γλσζηΪ ηε ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά ζηηγκά.  ΔπηπιΫνλ, 
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεέ ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά θΪζε αιιαγά ησλ πιεξνθνξηψλ 
απηψλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξέεο 
ζρεηηθΪ κε θΪζε λΫν ππεξγνιΪβν, ηνλ νπνέν ν θχξηνο αλΪδνρνο ρξεζηκνπνηεέ ελ 
ζπλερεέα ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκέδνληαο ηα ζρεηηθΪ ζπκθσλεηηθΪ/δειψζεηο 
ζπλεξγαζέαο136. ε πεξέπησζε δηαθνπάο ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 
ππεξγνιΪβν/ ππεξγνιΪβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε Ϊκεζε 
γλσζηνπνέεζε ηεο δηαθνπάο απηάο ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, νθεέιεη δε λα 
δηαζθαιέζεη ηελ νκαιά εθηΫιεζε ηνπ ηκάκαηνο/ ησλ ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο εέηε απφ 
ηνλ έδην, εέηε απφ λΫν ππεξγνιΪβν ηνλ νπνέν ζα γλσζηνπνηάζεη ζηελ αλαζΫηνπζα 
αξρά θαηΪ ηελ σο Ϊλσ δηαδηθαζέα.  

4.4.3. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα 
ηνπο ππεξγνιΪβνπο, φπσο απηνέ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3.θαη κε ηα 
απνδεηθηηθΪ κΫζα ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκάκα(ηα) 
ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνέν(α) ν αλΪδνρνο πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ππφ κνξθά 
ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, ππεξβαέλνπλ ζσξεπηηθΪ  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηΪληα ηνηο 

                                                           
135

 Άρκρο 130 ν.4412/2016 
136

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 

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
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5


65 

 

εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο ζχκβαζεο. ΔπηπιΫνλ, πξνθεηκΫλνπ λα κελ 
αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα 
επαιεζεχζεη ηνπο σο Ϊλσ ιφγνπο θαη γηα ηκάκα ά ηκάκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
ππνιεέπνληαη ηνπ σο Ϊλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο Ϊλσ επαιάζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ 
απαηηεέ ά δχλαηαη λα απαηηάζεη ηελ αληηθαηΪζηαζά ηνπ, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα 
αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο137 

Ζ ζχκβαζε κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη λΫα 
δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο 
ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπάο ηεο 
πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/138 139 

Γηθαίσκα πξναίξεζεο:  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά (ν Γάκνο θαη ηα ΝνκηθΪ ηνπ Πξφζσπα) κε απφθαζά ηνπ αξκφδηνπ 
νξγΪλνπ, ε νπνέα ιακβΪλεηαη θαηΪ ηελ δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, κπνξεέ λα 
ελεξγνπνηάζεη ην δηθαέσκα πξναέξεζεο γηα ην Ϋηνο 2025. Ζ σο Ϊλσ απφθαζε θνηλνπνηεέηε 
ζηνλ αλΪδνρν γηα λα ιΪβεη γλψζε θαη λα πξνζθνκέζεη ηελ αλΪινγε εγγπεηηθά  θαιάο 
εθηΫιεζεο γηα ηελ ππνγξαθά ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ζην νπνέν ζα ηζρχνπλ νη φξνη ηνπ 
αξρηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. Σν δηθαέσκα πξναέξεζεο γηα ην Ϋηνο 2025 αλΪ λνκηθφ πξφζσπν 
θαέλεηαη αλαιπηηθΪ ζηνπο θΪησζη πέλαθεο :  

ΣΜΖΜΑ 1   

ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο γηα ηηο αλΪγθεο ησλ ζρνιηθψλ κνλΪδσλ ηεο ΠξσηνβΪζκηαο 
ρνιηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Γάκνπ Γένπ - Οιχκπνπ 

 

 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025:  

 

Α/Α 

 ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1  ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο 125.000 1,285 160.625,00 

 ΤΝΟΛΟ    160.625,00 

 ΦΠΑ 24%    38.550,00 

 ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    199.175,00 

 

                                                           
137

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
138

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ςτ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221. Ειδικά 
για τθν περίπτωςθ των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, για ηθτιματα τροποποίθςθσ ςυμφωνιϊν - πλαίςιο και 
ςυμβάςεων κεντρικϊν προμικειϊν που ςυνάπτονται από αυτζσ, γνωμοδοτεί θ επιτροπι τθσ περ. α’ τθσ 
παρ. 11 του άρκρου 221 ((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) 

139
 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


66 

 

ΣΜΖΜΑ 2 

ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο γηα ηηο αλΪγθεο ησλ ζρνιηθψλ κνλΪδσλ ηεο ΓεπηεξνβΪζκηαο 
ρνιηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Γάκνπ Γένπ - Οιχκπνπ 

 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ 
Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1 ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο 75.000 1,285 96.375,00 

ΤΝΟΛΟ    96.375,00 

ΦΠΑ 24%    23.130,00 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    119.505,00 

 

ΣΜΖΜΑ 3 

ΠεηξΫιαην  ζΫξκαλζεο γηα ηνλ  Γάκν Γένπ Οιχκπνπ 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α   ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1   ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο 70.000 1,285 89.950,00 

  ΤΝΟΛΟ    89.950,00 

  ΦΠΑ 24%    21.588,00 

  ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    111.538,00 

 

 

ΣΜΖΜΑ 4 

ΠεηξΫιαην θέλεζεο γηα ηνλ  Γάκν Γένπ - Οιχκπνπ 

 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ Δ 
€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1 ΠεηξΫιαην θέλεζεο 210.000 1,657 347.970,00 

ΤΝΟΛΟ     347.970,00 

ΦΠΑ 24%     83.512,80 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ     431.482,80 

 

ΣΜΖΜΑ 5 

Βελδέλε ακφιπβδε γηα ηνλ Γάκν Γένπ - Οιχκπνπ 
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ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ Δ 
€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1 Βελδέλε Ακφιπβδε 41.000 1,919 78.679,00 

ΤΝΟΛΟ    78.679,00 

ΦΠΑ 24%    18.882,96 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    97.561,96 

 

ΣΜΖΜΑ 6 

ΔιαηνιηπαληηθΪ γηα ηνλ Γάκν Γένπ - Οιχκπνπ 

 

 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α ΔΗΓΟ 
Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ Δ € 

ΤΝΟΛΟ  

1 Έιαην βελδηλνθηλεηάξσλ 15w-40 700 5,00 3.500,00 

2 Έιαην πεηξειαηνθηλεηάξσλ 20w-50 3.000 5,00 15.000,00 

3 ΤδξαπιηθΪ ΛΪδηα 68  3.000 3,60 10.800,00 

4 ΤδξαπιηθΪ ΛΪδηα 46 2.000 3,60 7.200,00 

5 ΛΪδη ATF 500 5,00 2.500,00 

6 ΤγξΪ θξΫλσλ 300 7,00 2.100,00 

7 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηΪιπκα Ϋηνηκν 

πξνο ρξάζε 
200 1,50 300,00 

8 
Παξαθινχ καθξΪο ρξάζεο G 12 Ϋηνηκν 

πξνο ρξάζε 
200 2,50 500,00 

9 Βαιβνιέλε SAE 90 300 5,00 1.500,00 

10 Βαιβνιέλε SAE 75w90 300 11,00 3.300,00 

11 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηΪιπκα 

ζπκππθλσκΫλν, απαηηεέηαη αξαέσζε  
450 3,50 1.575,00 

12 
Με ηνμηθφ πδαηηθφ δηΪιπκα νπξέαο  ηχπνπ 

AD BLUE 
1.000 2,20 2.200,00 

13 
Έιαην κέμεο ζε ζπζθεπαζέα 1 ιέηξν κε 

ελζσκαησκΫλν δνζνκεηξεηά   
300 5,00 1.500,00 

14 
Έιαην γηα θνξδΫια αιπζνπξένλσλ 

10αξαθη  
200 3,50 700,00 

  ΤΝΟΛΟ 52.675,00 
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  ΦΠΑ 24% 12.642,00 

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 65.317,00 

 

ΜεηΪ ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο Ϋθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην 
Ϊξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 5.2. ηεο παξνχζαο140, φπσο θαη ζε 
πεξέπησζε θαηαγγειέαο γηα φινπο ιφγνπο ηεο παξαγξΪθνπ 4.6, πιελ απηνχ ηεο πεξ. 
(α),  ε αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη λα πξνζθαιΫζεη ηνλ επφκελν, θαηΪ ζεηξΪ θαηΪηαμεο 
νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ηεο 
ζπγθεθξηκΫλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ πξνηεέλεη λα αλαιΪβεη ην αλεθηΫιεζην 
αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, κε ηνπο έδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΫζεηο θαη ζε ηέκεκα πνπ 
δελ ζα ππεξβαέλεη ηελ πξνζθνξΪ πνπ απηφο εέρε ππνβΪιεη (ξάηξα 
ππνθαηΪζηαζεο)141. Ζ ζχκβαζε ζπλΪπηεηαη εθφζνλ εληφο ηεο ηεζεέζαο πξνζεζκέαο 
πεξηΫιζεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά Ϋγγξαθε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρά ηεο. Ζ 
Ϊπξαθηε πΪξνδνο ηεο πξνζεζκέαο ζεσξεέηαη σο απφξξηςε ηεο πξφηαζεο.  

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο142  

4.6.1. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, κε ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνπλ νη θεέκελεο 
δηαηΪμεηο, λα θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε ππνζηεέ νπζηψδε ηξνπνπνέεζε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ 
Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλΪδνρνο, θαηΪ ην ρξφλν ηεο αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα Ϋπξεπε 
λα Ϋρεη απνθιεηζηεέ απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ Ϋπξεπε λα αλαηεζεέ ζηνλ αλΪδνρν ιφγσ ζνβαξάο παξαβέαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππΫρεη απφ ηηο πλζάθεο θαη ηελ Οδεγέα 2014/24/ΔΔ, ε νπνέα 
Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξένπ ηεο Έλσζεο ζην πιαέζην δηαδηθαζέαο 
δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 

 

                                                           
140

      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 
141

      Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
  Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά 

τουσ», Κεφάλαιο ΛΛΛ.Δ. ςθμείο Λ, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).   
142

 Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο143  

5.1.1. Ζ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηνλ πην θΪησ ηξφπν : 

 Α) Ζ πιεξσκά ηεο αμέαο ησλ θαπζέκσλ θαη ησλ ειαηνιηπαληηθψλ απφ ηνλ Γάκν ζα 
γέλεηαη ηκεκαηηθΪ θαη γηα ην 100% ηεο αμέαο ησλ θαπζέκσλ (θαη ησλ ειαηνιηπαληηθψλ) 
πνπ παξαδέδνληαη κεηΪ ηελ νξηζηηθά παξαιαβά απηψλ θαη ηελ χπαξμε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξέδνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 
4412/2016. Ο πξνκεζεπηάο γηα ηα πγξΪ θαχζηκα ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέδεη 
ζεσξεκΫλα ηα ηηκνιφγηα απφ ην Παξαηεξεηάξην ηηκψλ πγξψλ θαπζέκσλ ηνπ 
Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην Ννκφ Πηεξέαο ά ηνλ αξκφδην 
θνξΫα φπσο ηζρχεη θΪζε θνξΪ ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. 

Ζ εμφθιεζε απηψλ ζα γέλεηαη Οηθνλνκηθά Τπεξεζέα ηνπ Γάκνπ κέζα ζε πξνζεζκία 
20 εκεξώλ.  

 

Β) Ζ πιεξσκά ηεο αμέαο ησλ θαπζέκσλ απφ ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα ζα γέλεηαη 
ηκεκαηηθΪ θαη γηα ην 100% ηεο αμέαο ησλ θαπζέκσλ πνπ παξαδέδνληαη κεηΪ ηελ 
νξηζηηθά παξαιαβά απηψλ, χζηεξα απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαέηεησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα πνπ δηΫπεη απηΪ κέζα ζε 
πξνζεζκία 20 εκεξώλ. 

 

Ο πξνκεζεπηάο γηα ηα πγξΪ θαχζηκα ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέδεη ζεσξεκΫλα ηα 
ηηκνιφγηα απφ ην Παξαηεξεηάξην ηηκψλ πγξψλ θαπζέκσλ ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο 
θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην Ννκφ Πηεξέαο ά ηνλ αξκφδην θνξΫα φπσο ηζρχεη θΪζε 
θνξΪ ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. 

 

Ζ πιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ζα γέλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ 
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 
200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016144, θαζψο θαη θΪζε Ϊιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ 
άζειε δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ 
πιεξσκά.  

 

5.1.2. Toλ ΑλΪδνρν βαξχλνπλ νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε 
επηβΪξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., 
γηα ηελ παξΪδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα 
Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδέσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηάζεηο:  

α) ΚξΪηεζε 0,07% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ 
θαη θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ππΫξ ηεο 
Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ επηβΪιιεηαη (Ϊξζξν 4 
Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 145 

                                                           
143

     Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα 
κατϊτατα όρια του άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν 
και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ 
θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 
(Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, κανονιςτικϊν αποφάςεων.  

144
 Άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  

145
 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
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β) ΚξΪηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηεο αλΪπηπμεο θαη ζπληάξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ε 
νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε 
ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηεέηαη ζε θΪζε πιεξσκά απφ 
ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ  ηνπ Τπνπξγεένπ Φεθηαθάο 
ΓηαθπβΫξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016146 

γ) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ 
θαη θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ππΫξ ηεο 
Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Ϊξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 
4412/2016)147 . 

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο 
ραξηνζάκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%. 

Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα 
παξαθξΪηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο αμέαο  1% επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ  

Οη θξαηάζεηο ππΫξ αζθαιηζηηθψλ ηακεέσλ   πνπ αθνξνχλ θαχζηκα γηα ηελ  θέλεζε 
ησλ ππεξεζηαθψλ απηνθηλάησλ επηβαξχλνπλ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά. (Ν. 4071/12 
Ϊξζξν 6 παξ. 15)  

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο αλΪδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο148 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ 
θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ, κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ (Δπηηξνπά 
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο): 

α) ζηελ πεξέπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 105 πεξέ θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, 

β) ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξΫνπλ απφ 
ηε ζχκβαζε ά/θαη δελ ζπκκνξθσζεέ κε ηηο ζρεηηθΫο γξαπηΫο εληνιΫο ηεο ππεξεζέαο, 
πνπ εέλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ά ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, εληφο ηνπ 
ζπκθσλεκΫλνπ ρξφλνπ εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ θνξηψζεη, δελ παξαδψζεη ά δελ αληηθαηαζηάζεη ηα ζπκβαηηθΪ αγαζΪ ά 
δελ επηζθεπΪζεη ά δελ ζπληεξάζεη απηΪ κΫζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ά ζηνλ ρξφλν 
παξΪηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 206 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ζηελ 22/2022 κειΫηε κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξΪθνπ. 

ηελ πεξέπησζε ζπλδξνκάο ιφγνπ Ϋθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηΪ ηελ 
σο Ϊλσ πεξέπησζε γ, ε αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ ζηνλ αλΪδνρν εηδηθά φριεζε, ε 
νπνέα κλεκνλεχεη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016149 θαη 
πεξηιακβΪλεη ζπγθεθξηκΫλε πεξηγξαθά ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνέεο νθεέιεη λα πξνβεέ 
ν αλΪδνρνο, πξνθεηκΫλνπ λα ζπκκνξθσζεέ, κΫζα ζε πξνζεζκέα 15 εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνέεζε ηεο αλσηΫξσ φριεζεο. Αλ ε πξνζεζκέα πνπ ηεζεέ κε ηελ εηδηθά φριεζε, 
παξΫιζεη, ρσξέο ν αλΪδνρνο λα ζπκκνξθσζεέ, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο κΫζα ζε 

                                                           
146

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο 
αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν  τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

147
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ 

διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 
350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

148
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016  
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πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο 
ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. 

Ο αλΪδνρνο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 
θνξΫα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ά αλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβΪιινληαη, 
κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγΪλνπ, ην νπνέν ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ, 
αζξνηζηηθΪ νη παξαθΪησ θπξψζεηο: 

α) νιηθά θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ά θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
θαηΪ πεξέπησζε, 

β) Καηαινγηζκφο ηνπ δηαθΫξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βΪξνο ηεο αλαζΫηνπζαο 
αξράο, εθφζνλ απηά πξνκεζεπηεέ ηα αγαζΪ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο 
απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα, αλαζΫηνληαο ην αλεθηΫιεζην αληηθεέκελν ηεο 
ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηΪ ζεηξΪ θαηΪηαμεο νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ εέρε ιΪβεη 
κΫξνο ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθένπ δελ απνδερζεέ ηελ αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα 
αξρά κπνξεέ λα πξνκεζεπηεέ ηα αγαζΪ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ 
ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα, απφ ηξέην νηθνλνκηθφ θνξΫα εέηε κε δηελΫξγεηα λΫαο 
δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο ζχκβαζεο εέηε κε πξνζθπγά ζηε δηαδηθαζέα 
δηαπξαγκΪηεπζεο, ρσξέο πξνεγνχκελε δεκνζέεπζε, εθφζνλ ζπληξΫρνπλ νη 
πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016. Σν δηαθΫξνλ ππνινγέδεηαη κε ηνλ 
αθφινπζν ηχπν: 

Γ = (ΣΚΣ ΣΚΔ) x Π Όπνπ: Γ = ΓηαθΫξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βΪξνο ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο, εθφζνλ απηά πξνκεζεπηεέ ηα αγαζΪ πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ 
πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα, ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ 
αλαθεξφκελα. Σν δηαθΫξνλ ιακβΪλεη ζεηηθΫο ηηκΫο, αιιηψο ζεσξεέηαη έζν κε κεδΫλ. 

ΣΚΣ = Σηκά θαηαθχξσζεο ηεο πξνκάζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ 
πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα ζηνλ λΫν αλΪδνρν. 

ΣΚΔ = Σηκά θαηαθχξσζεο ηεο πξνκάζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ 
πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ 
νπνέα θεξχρζεθε Ϋθπησηνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. 

Π = πληειεζηάο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο Ϋκκεζεο δεκέαο πνπ πξνθαιεέηαη 
ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά απφ ηελ Ϋθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνένο ιακβΪλεη ηελ ηηκά 
1,02.  

Ο θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθΫξνληνο επηβΪιιεηαη ζηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα κε 
απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, πνπ εθδέδεηαη ζε απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα 
δεθανθηψ (18) κελψλ κεηΪ ηελ Ϋθδνζε θαη ηελ θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο θάξπμεο 
εθπηψηνπ, θαη εθφζνλ θαηαθπξσζεέ ε πξνκάζεηα ησλ αγαζψλ πνπ δελ 
πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα ζε ηξέην 
νηθνλνκηθφ θνξΫα. Γηα ηελ εέζπξαμε ηνπ δηαθΫξνληνο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ 
θνξΫα κπνξεέ λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζέα ηνπ Κψδηθα Δέζπξαμεο Γεκφζησλ 
Δζφδσλ. Σν δηαθΫξνλ εηζπξΪηηεηαη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. 

γ) ΔπηπιΫνλ, κπνξεέ λα επηβιεζεέ πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην 
ζχλνιν ησλ ζπκβΪζεσλ πξνκεζεηψλ ά ππεξεζηψλ ησλ θνξΫσλ πνπ εκπέπηνπλ ζηηο 
δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαηΪ ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 74 ηνπ σο 
Ϊλσ λφκνπ, πεξέ απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξΫα απφ δεκφζηεο ζπκβΪζεηο.  

 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεέ - παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κεηΪ ηε ιάμε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, 
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ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβΪιιεηαη πξφζηηκν150 πΫληε ηνηο εθαηφ 
(5%) επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπΪλσ πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εθπξφζεζκα 
παξαδνζΫλησλ πιηθψλ, ρσξέο ΦΠΑ. ΔΪλ ηα πιηθΪ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα 
επεξεΪδνπλ ηε ρξεζηκνπνέεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην 
πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο ζπλνιηθάο πνζφηεηαο απηψλ. 

ΚαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ηεο θαζπζηΫξεζεο γηα θφξησζε- 
παξΪδνζε ά αληηθαηΪζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, δελ ιακβΪλεηαη ππφςε ν ρξφλνο 
πνπ παξάιζε πΫξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηΪ ηα δηΪθνξα ζηΪδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην 
νπνέν δελ επζχλεηαη ν αλΪδνρνο θαη παξαηεέλεηαη, αληέζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - 
παξΪδνζεο. 

Ζ εέζπξαμε ηνπ πξνζηέκνπ γέλεηαη κε παξαθξΪηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκάο ηνπ 
αλαδφρνπ ά, ζε πεξέπησζε αλεπΪξθεηαο ά Ϋιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηΪπησζε 
ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, εθφζνλ ν αλΪδνρνο δελ θαηαζΫζεη ην απαηηνχκελν 
πνζφ. 

ε πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην πξφζηηκν επηβΪιιεηαη αλαιφγσο ζε 
φια ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ151   

Ο αλΪδνρνο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο, 
δπλΪκεη ησλ φξσλ ησλ Ϊξζξσλ 5.2 (Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ - 
Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξΪδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – 
αληηθαηΪζηαζε), θαζψο θαη θαη’ εθαξκνγά ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθάζεη 
πξνζθπγά γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζέαο ελψπηνλ ηνπ θνξΫα πνπ εθηειεέ ηε 
ζχκβαζε κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο 
θνηλνπνέεζεο ά ηεο πιάξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε 
Ϊζθεζε ηεο πξνζθπγάο αλαζηΫιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπέ ηεο πξνζθπγάο 
απνθαζέδεη ην αξκνδέσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο πεξέπησζεο β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 11 ηνπ 
Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγΪλνπ, εληφο πξνζεζκέαο ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ 
ηελ Ϊζθεζά ηεο, Ϊιισο ζεσξεέηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζεέζα. ΚαηΪ ηεο απφθαζεο 
απηάο δελ ρσξεέ ε Ϊζθεζε Ϊιιεο νπνηαζδάπνηε θχζεο δηνηθεηηθάο πξνζθπγάο. Αλ 
θαηΪ ηεο απφθαζεο πνπ επηβΪιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεέ εκπξφζεζκα ε πξνζθπγά 
ά αλ απνξξηθζεέ απηά απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδέσο φξγαλν, ε απφθαζε 
θαζέζηαηαη νξηζηηθά. Αλ αζθεζεέ εκπξφζεζκα πξνζθπγά, αλαζηΫιινληαη νη ζπλΫπεηεο 
ηεο απφθαζεο κΫρξη απηά λα νξηζηηθνπνηεζεέ. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

ΚΪζε δηαθνξΪ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβΪζεηο 
πνπ ζπλΪπηνληαη ζην πιαέζην ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ Ϊζθεζε 
πξνζθπγάο ά αγσγάο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηεέν ηεο ΠεξηθΫξεηαο, ζηελ νπνέα εθηειεέηαη 
εθΪζηε ζχκβαζε, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 Ϋσο θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 
205Α ηνπ λ. 4412/2016152. Πξηλ απφ ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνζθπγάο ζην Γηνηθεηηθφ 
Δθεηεέν πξνεγεέηαη ππνρξεσηηθΪ ε ηάξεζε ηεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζέαο πνπ 
πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 5.3 ηεο 

                                                           
150

 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
151

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό 
γνωμοδοτικό όργανο, τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του 
γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία 
εκτζλεςθσ. 

152
 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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παξνχζαο, δηαθνξεηηθΪ ε πξνζθπγά απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. Αλ ν αλΪδνρνο 
ηεο ζχκβαζεο εέλαη θνηλνπξαμέα, ε πξνζθπγά αζθεέηαη εέηε απφ ηελ έδηα εέηε απφ φια 
ηα κΫιε ηεο. Γελ απαηηεέηαη ε ηάξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζέαο αλ αζθεέηαη απφ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν αγσγά, ζην δηθφγξαθν ηεο νπνέαο δελ ζσξεχεηαη αέηεκα αθχξσζεο ά 
ηξνπνπνέεζεο δηνηθεηηθάο πξΪμεο ά παξΪιεηςεο. 
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ζ παξΪδνζε ησλ πνζνηάησλ ησλ θαπζέκσλ θαη ησλ ειαηνιηπαληηθψλ ζα 
γέλεηαη πεξηνδηθΪ (ηκεκαηηθΪ), ζηηο εγθαηαζηΪζεηο θαη ηα θηέξηα ηνπ Γάκνπ Γένπ – 
Οιχκπνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ αλΪινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλΪγθεο 
θαη θαηφπηλ εληνιάο. Ο Γάκνο θαη ηα ΝνκηθΪ ηνπ Πξφζσπα  δελ ππνρξενχηαη λα 
απνξξνθάζνπλ ην ζχλνιν ησλ θαπζέκσλ πνπ αλαγξΪθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, 
εθφζνλ νη αλΪγθεο απηψλ επηβΪιινπλ φηη δελ εέλαη απαξαέηεηε ε ιάςε φιεο ηεο 
αληέζηνηρεο εθηηκνχκελεο σο κΫγηζηεο απαξαέηεηεο πνζφηεηαο, θαη ν πξνκεζεπηάο 
δε δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκέσζε γηα απηφ. 

 

Α) Σν πεηξΫιαην ζΫξκαλζεο ζα παξαδέδεηαη απεπζεέαο ζηηο απνζάθεο (δεμακελΫο) 
ηνπ Γάκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ, παξνπζέα ππαιιάινπ ζε ψξα 
εξγαζέαο. Οη παξαγγειέεο ζα γέλνληαη κέα (1) κΫξα πξηλ ηελ παξΪδνζε θαη ν πξνκεζεπηάο 
ζα εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ηηο εθηειεέ κΫρξη ην κεζεκΫξη ηεο επφκελεο εκΫξαο αθαηξνπκΫλσλ 
ησλ αξγηψλ. 

 

Β) Σν πεηξΫιαην θέλεζεο θαη ε βελδέλε ζα παξαδέδεηαη ζηηο απνζάθεο (δεμακελΫο) 
ησλ ηδηφθηεησλ εγθαηαζηΪζεσλ δηαλνκάο θαπζέκσλ ηνπ ζηαζκνχ απηνθηλάησλ ηνπ 
Γάκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ, εθφζνλ ππΪξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ 
αλΪινγεο εγθαηαζηΪζεηο.  

 

ε δηαθνξεηηθά πεξέπησζε ην ζχλνιν ησλ απηνθηλάησλ θαη κεραλεκΪησλ ηνπ Γάκνπ 
θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ ζα εθνδηΪδνληαη κε πεηξΫιαην – βελδέλε απεπζεέαο 
απφ ηηο εγθαηαζηΪζεηο δηαλνκάο θαπζέκσλ ηνπ πξνκεζεπηά πνπ ζα δηαζΫηνπλ 
αληιέεο θαπζέκνπ κε κεηξεηά αθξηβεέαο, θαηφπηλ εηδηθάο εληνιάο. 

 

Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη ηνλ Γάκν θαη ηα ΝνκηθΪ ηνπ Πξφζσπα 
κε πεηξΫιαην θέλεζεο θαη βελδέλε ρσξέο λα Ϋρεη ηελ δπλαηφηεηα Ϊξλεζεο γηα 
νπνηνδάπνηε ιφγν. Οθεέιεη απφ ηελ ζηηγκά πνπ ιακβΪλεη ηελ εηδηθά εληνιά απφ ηνλ 
Γάκν θαη ζε νπνηαδάπνηε ψξα ιεηηνπξγέαο ηνπ πξαηεξένπ ηνπ λα πξνβεέ Ϊκεζα 
ρσξέο θακέα ρξνληθά θαζπζηΫξεζε ζηελ ηξνθνδνζέα ησλ νρεκΪησλ ηνπ Γάκνπ. 
πλεπψο ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβιΫπεη θαη λα Ϋρεη Ϊκεζε δηαζΫζηκε ηελ 
πνζφηεηα ησλ θαπζέκσλ πνπ θξέλεηαη απαξαέηεηε γηα ηνλ θαζεκεξηλφ αλεθνδηαζκφ 
ησλ νρεκΪησλ ηνπ Γάκνπ ζε  ζπλελλφεζε κε ην γξαθεέν θέλεζεο ηνπ Γάκνπ. 

 

Γ) Σα ειαηνιηπαληηθΪ ζα παξαδνζνχλ ζην ακαμνζηΪζην ηνπ Γάκνπ ζην Ληηφρσξν ζε 
4 ά 5 παξηέδεο αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηνπ Γάκνπ 

 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη, πξηλ απφ ηε 
ιάμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο, ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθΫο 
πξνυπνζΫζεηο: α) ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ Ϊξζξνπ 132 πεξέ ηξνπνπνέεζεο ζπκβΪζεσλ 
θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηνπο, β) Ϋρεη εθδνζεέ αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο κεηΪ απφ γλσκνδφηεζε αξκφδηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ, εέηε κε πξσηνβνπιέα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο θαη εθφζνλ 
ζπκθσλεέ ν αλΪδνρνο, εέηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αέηεκα ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνέν 
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ππνβΪιιεηαη ππνρξεσηηθΪ πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, γ) ην ρξνληθφ 
δηΪζηεκα ηεο παξΪηαζεο εέλαη έζν ά κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν 
παξΪδνζεο.  ηελ πεξέπησζε παξΪηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο, ν 
ρξφλνο παξΪηαζεο δελ ζπλππνινγέδεηαη ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξΪδνζεο153. 

ηελ πεξέπησζε παξΪηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο Ϋπεηηα απφ αέηεκα 
ηνπ αλαδφρνπ, επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξΪγξαθν 5.2.2 
ηεο παξνχζεο. 
Με αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, ε νπνέα 
εθδέδεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ νξγΪλνπ ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 11 ηνπ Ϊξζξνπ 
221 ηνπ λ. 4412/2016, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ 
κπνξεέ λα κεηαηέζεηαη. ΜεηΪζεζε επηηξΫπεηαη κφλν φηαλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο 
βέαο ά Ϊιινη ηδηαηηΫξσο ζνβαξνέ ιφγνη, πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ 
εκπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηηο πεξηπηψζεηο κεηΪζεζεο ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο παξΪδνζεο δελ επηβΪιινληαη θπξψζεηο. 

6.1.2. ΔΪλ ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο, ρσξέο λα ππνβιεζεέ εγθαέξσο 
αέηεκα παξΪηαζεο ά, εΪλ ιάμεη ν παξαηαζεέο, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ρξφλνο, ρσξέο λα 
παξαδνζεέ ην πιηθφ, ν αλΪδνρνο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο. 

6.1.3. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεέ ηελ ππεξεζέα πνπ εθηειεέ ηελ 
πξνκάζεηα, ηελ απνζάθε ππνδνράο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπά παξαιαβάο, γηα ηελ 
εκεξνκελέα πνπ πξνηέζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιΪρηζηνλ πΫληε (5) εξγΪζηκεο 
εκΫξεο λσξέηεξα. 

ΜεηΪ απφ θΪζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζάθε ππνδνράο απηψλ, ν αλΪδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ππνβΪιεη ζηελ ππεξεζέα απνδεηθηηθφ, ζεσξεκΫλν απφ ηνλ ππεχζπλν 
ηεο απνζάθεο, ζην νπνέν αλαθΫξεηαη ε εκεξνκελέα πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε 
πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηΫιεζε ηεο νπνέαο πξνζθνκέζηεθε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παξαιαβά ησλ πιηθψλ γέλεηαη απφ επηηξνπΫο, πξσηνβΪζκηεο ά θαη 
δεπηεξνβΪζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 πεξ. β ηνπ Ϊξζξνπ 
221 ηνπ Ν.4412/16154 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 208 ηνπ σο Ϊλσ λφκνπ . 
ΚαηΪ ηελ δηαδηθαζέα παξαιαβάο ησλ πιηθψλ δηελεξγεέηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο 
Ϋιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεέ κπνξεέ λα παξαζηεέ θαη ν πξνκεζεπηάο. Ο πνηνηηθφο 
Ϋιεγρνο ησλ πιηθψλ γέλεηαη κε ηνλ/ηνπο αθφινπζν/νπο ηξφπν/νπο: καθξνζθνπηθόο 
έιεγρνο –ρεκηθή εμέηαζε. 

.Σνλίδεηαη όηη ν Γήκνο θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξόζσπα δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα 
απνζηέιινπλ δείγκαηα από ηα θαύζηκα θαη ηα ειαηνιηπαληηθά ώζηε λα ειέγρεηαη 
ηόζν ε πνηόηεηα όζν θαη ην αλ πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ζην 
Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο 

Σν θφζηνο ηεο δηελΫξγεηαο ησλ ειΫγρσλ βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν. 

                                                           
153

      Ραρ. 1 και 2 άρκρου 206 
154

 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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Ζ επηηξνπά παξαιαβάο, κεηΪ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειΫγρνπο ζπληΪζζεη 
πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβάο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξάζεηο –
απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληΪζζνληαη απφ ηηο επηηξνπΫο (πξσηνβΪζκηεο – 
δεπηεξνβΪζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθΪ θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

ΤιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ ά θξέζεθαλ παξαιεπηΫα κε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο 
ηηκάο, κε βΪζε ηνπο ειΫγρνπο πνπ πξαγκαηνπνέεζε ε πξσηνβΪζκηα επηηξνπά 
παξαιαβάο, κπνξνχλ λα παξαπΫκπνληαη γηα επαλεμΫηαζε ζε δεπηεξνβΪζκηα 
επηηξνπά παξαιαβάο χζηεξα απφ αέηεκα ηνπ αλαδφρνπ ά απηεπΪγγειηα ζχκθσλα 
κε ηελ παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα Ϋμνδα βαξχλνπλ ζε θΪζε 
πεξέπησζε ηνλ αλΪδνρν. 

Δπέζεο, εΪλ ν ηειεπηαένο δηαθσλεέ κε ηα απνηειΫζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
εμεηΪζεσλ πνπ  δηελεξγάζεθαλ απφ πξσηνβΪζκηεο ά δεπηεξνβΪζκηεο επηηξνπΫο 
παξαιαβάο κπνξεέ λα δεηάζεη εγγξΪθσο εμΫηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθεέσλ 
αληηδεηγκΪησλ, κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 
γλσζηνπνέεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο αξρηθάο εμΫηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  
πνπ πεξηγξΪθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηΫιεζκα  ηεο θαη’ Ϋθεζε εμΫηαζεο εέλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζέδηθν θαη γηα ηα 
δχν κΫξε. 

Ο αλΪδνρνο δελ κπνξεέ λα δεηάζεη παξαπνκπά ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά 
παξαιαβάο κεηΪ ηα απνηειΫζκαηα ηεο θαη’ Ϋθεζε εμΫηαζεο. 

6.2.2. Ζ παξαιαβά ησλ πιηθψλ θαη ε Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 
παξαιαβάο πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζα ζε πξνζεζκέα 5 εκεξψλ απφ ηελ παξΪδνζε θαη 
ηελ Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ  

Αλ ε παξαιαβά ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ 
πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ηελ επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο κΫζα ζηνλ 
νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξεέηαη φηη ε παξαιαβά ζπληειΫζζεθε 
απηνδέθαηα, κε θΪζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ Γεκνζένπ θαη εθδέδεηαη πξνο 
ηνχην ζρεηηθά απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, κε βΪζε κφλν ην 
ζεσξεκΫλν απφ ηελ ππεξεζέα πνπ παξαιακβΪλεη ηα πιηθΪ απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο 
ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηά ε απνζάθε ηνπ θνξΫα εθδέδεη δειηέν 
εηζαγσγάο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθάο ηνπ ζηα βηβιέα ηεο, πξνθεηκΫλνπ λα 
πξαγκαηνπνηεζεέ ε πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ. 

ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, απηνδέθαηε παξαιαβά θαη ηελ πιεξσκά ηνπ 
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε Ϋιεγρνη απφ 
επηηξνπά πνπ ζπγθξνηεέηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, 
ζηελ νπνέα δελ κπνξεέ λα ζπκκεηΫρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κΫιε ηεο επηηξνπάο πνπ 
δελ πξαγκαηνπνέεζε ηελ παξαιαβά ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ 
παξαπΪλσ επηηξνπά παξαιαβάο πξνβαέλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζέεο παξαιαβάο πνπ 
πξνβιΫπνληαη απφ ηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν 1 θαη ην Ϊξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
ζπληΪζζεη ηα ζρεηηθΪ πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο πξνθαηαβνιάο θαη θαιάο 
εθηΫιεζεο δελ επηζηξΫθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιάξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ 
απφ ηε ζχκβαζε ειΫγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.155 

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

-- 

                                                           
155

 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ 
Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. ε πεξέπησζε νξηζηηθάο απφξξηςεο νιφθιεξεο ά κΫξνπο ηεο ζπκβαηηθάο 
πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, κπνξεέ λα εγθξέλεηαη αληηθαηΪζηαζά ηεο κε 
Ϊιιε, πνπ λα εέλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κΫζα ζε ηαθηά πξνζεζκέα 
πνπ νξέδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηά. 

6.4.2. Αλ ε αληηθαηΪζηαζε γέλεηαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκέα 
πνπ νξέδεηαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε δελ κπνξεέ λα εέλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ 
ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλΪδνρνο ζεσξεέηαη σο εθπξφζεζκνο θαη 
ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξΪδνζεο. 
Αλ ν αλΪδνρνο δελ αληηθαηαζηάζεη ηα πιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ κΫζα ζηελ 
πξνζεζκέα πνπ ηνπ ηΪρζεθε θαη εθφζνλ Ϋρεη ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη 
Ϋθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.4.3. Ζ επηζηξνθά ησλ πιηθψλ πνπ απνξξέθζεθαλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3  ηνπ Ϊξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.5  Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

-- 

6.6  Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο156  

-- 

6.7  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο157  

-- 

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

ΓΔΡΟΛΗΟΛΗΟ Κ. ΔΤΑΓΓΔΛΟ  

 

 

                                                           
156

 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
157

 Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ 
ηεο ύκβαζεο  

 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

  

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Α) Σεχνικζσ προδιαγραφζσ καυςίμων 

Οι πιο κάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφοροφν τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων για 
τισ ανάγκεσ   του Διμου Δίου – Ολφμπου  και των Νομικϊν του Ρροςϊπων για τα ζτθ 
2023 και 2024 με δικαίωμα προαίρεςθσ για ζνα επιπλζον ζτοσ (ζτοσ  2025) και κα 
χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ του κάκε νομικοφ προςϊπου.  

 

Τα υπό προμικεια υγρά καφςιμα κζρμανςθσ και κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ του Διμου και 
των Νομικϊν του Ρροςϊπων  πρζπει να είναι ποιότθτασ όμοιασ με εκείνθ που 
παράγουν τα κρατικά διυλιςτιρια. 

 

Επίςθσ : 

1. Πεηξέιαην θίλεζεο                 

Για το πετρζλαιο κίνθςθσ εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ και οι μζκοδοι δοκιμϊν 
τθσ Κ.Υ.Α. 76/2016/16 (ΦΕΚ 4217 Β/28-12-2016-Διορκ.ςφαλμ. Στο ΦΕΚ 241 Β/2-2-
17): Ρετρζλαιο εςωτερικισ καφςθσ (DIESEL) που χρθςιμοποιείται ωσ καφςιμο 
κινθτιρων - Απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμϊν. 

 

Γενικζσ Απαιτιςεισ και Μζκοδοι Δοκιμών (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 τθσ Κ.Τ.Α. 76/2016/16) 

ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΜΟΝΑΔΑ 
ΟΡΙΑ(1) 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΟΚΙΜΗ (2) 
Κατώτερο Μζγιςτο 

Αρικμόσ κετανίου  51,0  
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5165 ΕΛΟΤ ΕΝ 15195 
ΕΛΟΤ ΕΝ 16144 

Δείκτθσ κετανίου βάςει 
υπολογιςμοφ 

 46,0  ΕΛΟΤ EN ISO 4264 

Ρυκνότθτα (ςτουσ 15°С) kg/m
3
 820,0 845,0 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3675 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
12185 

Ρολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνκρακεσ 

% m/m - 8,0 ΕΛΟΤ EN 12916 

Ρεριεκτικότθτα ςε κείο mg/kg - 10,0 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20846 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
20884 ΕΛΟΤ EN ISO 13032 
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Σθμείο ανάφλεξθσ °С 
Βλζπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 
methods for automotive diesel fuel του προτφπου ΕΛΟΤ EN 590 
+NA:2014 

Υπόλειμμα άνκρακα (ςε 
υπόλειμμα 10% απόςταξθσ) 

% m/m 
Βλζπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 
methods for automotive diesel fuel του προτφπου ΕΛΟΤ EN 590 
+NA:2014 

Ρεριεκτικότθτα ςε τζφρα % m/m 
Βλζπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 
methods for automotive diesel fuel του προτφπου ΕΛΟΤ EN 590 
+NA:2014 

Ρεριεκτικότθτα ςε νερό mg/kg 
Βλζπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 
methods for automotive diesel fuel του προτφπου ΕΛΟΤ EN 590 
+NA:2014 

Αιωροφμενα ςωματίδια mg/kg 
Βλζπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 
methods for automotive diesel fuel του προτφπου ΕΛΟΤ EN 590 
+NA:2014 

Διάβρωςθ ελάςματοσ χαλκοφ 
(3 ϊρεσ ςτουσ 50 °С) 

Κακοριςμόσ 
τιμισ 

Βλζπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 
methods for automotive diesel fuel του προτφπου ΕΛΟΤ EN 590 
+NA:2014 

Στακερότθτα ςτθν οξείδωςθ 
g/m

3
 Βλζπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 

methods for automotive diesel fuel του προτφπου ΕΛΟΤ EN 590 
+NA:2014 h 

Λιπαντικι ικανότθτα, 
διάμετροσ του διορκωμζνου 
ςθμείου φκοράσ (wsd 1,4) 
ςτουσ 60 °С 

μm 
Βλζπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 
methods for automotive diesel fuel του προτφπου ΕΛΟΤ EN 590 
+NA:2014 

Λξϊδεσ ςτουσ 40°C mm
2
/s 

Βλζπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 
methods for automotive diesel fuel του προτφπου ΕΛΟΤ EN 590 
+NA:2014 

Απόςταξθ % (ν/ν) 
Βλζπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 
methods for automotive diesel fuel του προτφπου ΕΛΟΤ EN 590 
+NA:2014 

- % (ν/ν) ανακτϊμενο ςτουσ 
250 °С, 

- % (ν/ν) ανακτϊμενο ςτουσ 
350 °С, % 

(ν/ν) 
Βλζπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 
methods for automotive diesel fuel του προτφπου ΕΛΟΤ EN 590 
+NA:2014 

- 95% (V/V) ανακτϊμενο 
ςτουσ: 

°С - 360  

Ρεριεκτικότθτα ςε μεκυ- 

λεςτζρεσ λιπαρϊν οξζων 
(FAME) (3) 

% (ν/ν)  7,0 ΕΛΟΤ EN 14078 

Σθμείωςθ: Οι ιδιότθτεσ που είναι υπογραμμιςμζνεσ αναφζρονται ςτθν οδθγία 98/70/ΕΚ ςυμπεριλαμβανομζνων 
των τροποποιιςεων τθσ, όπωσ ζχουν ενςωματωκεί ςτο εκνικό δίκαιο. 

(1) Οι τιμζσ που αναφζρονται ςτθν προδιαγραφι είναι «αλθκείσ τιμζσ». Κατά τον κακοριςμό των 
οριακϊν τιμϊν τουσ εφαρμόςτθκαν οι όροι του ISO 4259 «Ρροϊόντα πετρελαίου - Κακοριςμόσ 
και εφαρμογι δεδομζνων ακριβείασ ςχετικά με τισ μεκόδουσ δοκιμισ», ενϊ ςτον κακοριςμό 
ελάχιςτθσ τιμισ ζχει λθφκεί υπόψθ μία ελάχιςτθ διαφορά 2R άνω του μθδενόσ (R = 
αναπαραγωγιμότθτα). Τα αποτελζςματα των μεμονωμζνων μετριςεων ερμθνεφονται βάςει των 
κριτθρίων που αναφζρονται ςτο ISO 4259:2006. 

(2) Μζκοδοι δοκιμϊν είναι εκείνεσ που κακορίηονται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014. Τα 
πρότυπα δοκιμϊν που αναφζρονται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 αποτελοφν 
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αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ. Σε όςα εξ αυτϊν δεν αναφζρεται το ζτοσ εκδόςεωσ 
κεωρείται ότι ιςχφει θ τελευταία ζκδοςι τουσ. Είναι δυνατόν να κεςπίηεται αναλυτικι μζκοδοσ θ 
οποία κακορίηεται ειδικά προσ αντικατάςταςθ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014, εφόςον 
μπορεί να αποδειχκεί ότι θ νζα μζκοδοσ παρζχει τουλάχιςτον τθν ίδια ακρίβεια και τουλάχιςτον 
το ίδιο επίπεδο πιςτότθτασ με τθν αναλυτικι μζκοδο που αντικακιςτά. 

(3) Το FAME ςυμμορφϊνεται προσ τθν κεςπιςμζνθ ζκδοςθ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14214. 

 

Θ δειγματολθψία του πετρελαίου κίνθςθσ γίνεται ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 
3170 ι ΕΛΟΤ ΕΝ 3171 ι ΕΛΟΤ ΕΝ 14275 ι ςφμφωνα με τθν απόφαςθ ΑΧΣ 13/85 
(ΦΕΚ 314/Β/1985). 

Τα δείγματα εξετάηονται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία θ οποία προβλζπεται ςτθν 
απόφαςθ ΑΧΣ 54/2015, «Διαδικαςίεσ δειγματολθψίασ, εξζταςθσ και γνωμοδότθςθσ 
περί τθσ κανονικότθτασ ι μθ δειγμάτων υγρϊν καυςίμων» (ΦΕΚ 462/Β/2015). 

 

 

 

2. Αμόλυβδθ βενηίνθ 
Για τθν αμόλυβδθ βενηίνθ οποία θ προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςε 
βενηινοκινθτιρεσ που ζχουν ςχεδιαςτεί να λειτουργοφν με αμόλυβδθ βενηίνθ 
εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ και οι μζκοδοι δοκιμϊν τθσ Κ.Υ.Α. 147/2015/16 
(ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016) “Καφςιμα αυτοκινιτων - αμόλυβδθ βενηίνθ -απαιτιςεισ και 
μζκοδοι δοκιμϊν”. 

Οη πξνδηαγξαθΫο ηεο βελδέλεο θαζνξέδνληαη απφ ηηο παξακΫηξνπο φπσο απηΫο 
πεξηγξΪθνληαη ζηα Παξαξηάκαηα Α, Β, Γ θαη Δ, Γ ηεο Κ.Τ.Α. 147/2015/16. Οη κΫζνδνη 
δνθηκψλ ησλ παξακΫηξσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηνπο πέλαθεο, εέλαη απηΫο πνπ 
θαζνξέδνληαη ζην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 228:2014. Δέλαη δπλαηφλ λα ζεζπέδεηαη 
κΫζνδνο δνθηκάο ε νπνέα θαζνξέδεηαη εηδηθΪ πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο αληέζηνηρεο ηνπ 
πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 228:2014, εθφζνλ κπνξεέ λα απνδεηρζεέ φηη ε λΫα κΫζνδνο 
παξΫρεη ηνπιΪρηζηνλ ηελ έδηα αθξέβεηα (νξζφηεηα θαη πηζηφηεηα) κε ηελ κΫζνδν πνπ 
αληηθαζηζηΪ. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 
Πξνδηαγξαθέο γηα βελδίλεο ηνπ εκπνξίνπ κε κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε 
νμπγόλν 3,7% m/m πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από νρήκαηα κε θηλεηήξεο 
επηβαιιόκελεο αλάθιεμεο. 

Ραράμετροσ (1) Μονάδα Πρια (2) 

  Ελάχιςτο Μζγιςτο 

Ερευνθτικόσ αρικμόσ οκτανίου, RON (3)  95,0 - 

Ρεριεκτικότθτα ςε μόλυβδο mg/l - 5,0 
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Ρυκνότθτα ςτουσ 15 0C 

Βλζπε «Table 1- Requirements and test methods 
for unleaded petrol with a maximum oxygen 

content of 3,7 % (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 
228:2014 

Ρεριεκτικότθτα ςε κείο mg/kg - 10,0 

Ρεριεκτικότθτα ςε μαγγάνιο mg/l - 2 (από 1/1/2014) 

Αντοχι ςτθν οξείδωςθ 

Βλζπε «Table 1- Requirements and test methods 
for unleaded petrol with a maximum oxygen 

content of 3,7 % (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 
228:2014 

Ρεριεχόμενα κομιϊδθ 

Βλζπε «Table 1- Requirements and test methods 
for unleaded petrol with a maximum oxygen 

content of 3,7 % (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 
228:2014 

Διάβρωςθ χάλκινου ελάςματοσ (3 ϊρεσ 
ςτουσ 50 oC) 

Βλζπε «Table 1- Requirements and test methods 
for unleaded petrol with a maximum oxygen 

content of 3,7 % (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 
228:2014 

Εμφάνιςθ από οπτικι παρατιρθςθ ςε 
κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 

Βλζπε «Table 1- Requirements and test methods 
for unleaded petrol with a maximum oxygen 

content of 3,7 % (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 
228:2014 

Ρεριεκτικότθτα υδρογονανκράκων ςε 
Ολεφίνεσ και Αρωματικά 

% (v/v) 

  

 18,0 

- 35,0 

Ρεριεκτικότθτα ςε βενηόλιο % (v/v) - 1,0 

Ρεριεκτικότθτα ςε οξυγόνο % m/m - 3,7 

Οξυγονοφχεσ ουςίεσ % (v/v)   

- Μεκανόλθ (πρζπει να προςτίκενται 
ςτακεροποιθτζσ) 

 - 3,0 

- Αικανόλθ (μπορεί να χρειάηεται n 
προςκικθ ςτακεροποιθτϊν) 

 

- 10,0 

- Λςοπροπυλικι αλκοόλθ - 12,0 

-Λςοβουτυλικι αλκοόλθ - 15,0 
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- Τριτοταγισ βουτυλικι αλκοόλθ - 15,0 

- Αικζρεσ με 5 ι περιςςότερα άτομα 
άνκρακα ανά μόριο 

 
- 22,0 

- Άλλεσ οξυγονοφχεσ ενϊςεισ (4) - 15,0 

Σθμείωςθ:  Οι παράμετροι που είναι υπογραμμιςμζνεσ αναφζρονται ςτθν οδθγία 98/70/ΕΚ 
ςυμπεριλαμβανομζνων των τροποποιιςεων τθσ. 

(1) Οι παράμετροι μετροφνται ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ δοκιμϊν που κακορίηονται ςτο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228: 2014. Τα πρότυπα δοκιμϊν που αναφζρονται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 228:2014 αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ.  Είναι δυνατόν να κεςπίηεται 
αναλυτικι μζκοδοσ  θ οποία  κακορίηεται ειδικά προσ  αντικατάςταςθ  τθσ  αντίςτοιχθσ 
μεκόδου του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014, εφόςον μπορεί να αποδειχκεί ότι παρζχει 
τουλάχιςτον τθν ίδια ακρίβεια (ορκότθτα και πιςτότθτα) με τθν αναλυτικι μζκοδο που 
αντικακιςτά. 

(2) Οι τιμζσ που αναφζρονται ςτθν προδιαγραφι είναι «αλθκείσ τιμζσ». Κατά τον 
κακοριςμό των οριακϊν τιμϊν τουσ εφαρμόςτθκαν οι όροι του ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006 
«Ρροϊόντα πετρελαίου - Κακοριςμόσ και εφαρμογι δεδομζνων ακριβείασ ςχετικά με τισ 
μεκόδουσ δοκιμισ», ενϊ ςτον κακοριςμό ελάχιςτθσ τιμισ ζχει λθφκεί υπόψθ μία ελάχιςτθ 
διαφορά 2R άνω του μθδενόσ (R = αναπαραγωγιμότθτα). Τα αποτελζςματα των 
μεμονωμζνων μετριςεων ερμθνεφονται βάςει των κριτθρίων που περιγράφονται ςτο 
ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006. 

(3) Συντελεςτισ διόρκωςθσ 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτζλεςμα κατά τον 
υπολογιςμό του RON ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 98/70/ΕΚ όπωσ 
τροποποιικθκε από τισ οδθγίεσ 2003/17/ΕΚ, 2009/30/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ 

(4) Άλλεσ μονο-αλκοόλεσ και αικζρεσ με τελικό ςθμείο ηζςεωσ που δεν υπερβαίνει εκείνο 
που αναφζρεται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 
Πξνδηαγξαθέο γηα βελδίλεο ηνπ εκπνξίνπ κε κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε 
νμπγόλν 2,7% m/m πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από νρήκαηα κε θηλεηήξεο 
επηβαιιόκελεο αλάθιεμεο 

Ραράμετροσ (1) Μονάδα Πρια (2) 

  Ελάχιςτο Μζγιςτο 

Ερευνθτικόσ αρικμόσ οκτανίου, 
RON (3) 

 95,0 - 

Ρεριεκτικότθτα ςε μόλυβδο  mg/l 5,0 

Ρυκνότθτα ςτουσ 15 oC 
Βλζπε «Table 2- Requirements and test methods for 

unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 
% (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 
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Ρεριεκτικότθτα ςε κείο mg/kg - 10,0 

Ρεριεκτικότθτα ςε μαγγάνιο mg/l - 2 (από 1/1/2014) 

Αντοχι ςτθν οξείδωςθ 
Βλζπε «Table 2- Requirements and test methods for 

unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 
% (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Ρεριεχόμενα κομιϊδθ 
Βλζπε «Table 2- Requirements and test methods for 

unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 
% (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Διάβρωςθ χάλκινου ελάςματοσ (3 
ϊρεσ ςτουσ 50oC) 

Βλζπε «Table 2- Requirements and test methods for 
unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 

% (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Εμφάνιςθ από οπτικι παρατιρθςθ 
ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 

Βλζπε «Table 2- Requirements and test methods for 
unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 

% (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Ρεριεκτικότθτα υδρογονανκράκων 
ςε 

 

Ολεφίνεσ 

 

και Αρωματικά 

% (v/v) 

  

- 18,0 

- 35,0 

Ρεριεκτικότθτα ςε βενηόλιο % (v/v) - 1,0 

Ρεριεκτικότθτα ςε οξυγόνο % m/m - 2,7 

Οξυγονοφχεσ ουςίεσ % (v/v)   

- Μεκανόλθ (πρζπει να 
προςτίκενται ςτακεροποιθτζσ) 

 - 3,0 

- Αικανόλθ (μπορεί να χρειάηεται θ 
προςκικθ ςτακεροποιθτϊν) 

- Λςοπροπυλικι αλκοόλθ 

-Λςοβουτυλικι αλκοόλθ 

- Τριτοτανισ βουτυλικι αλκοόλθ 

 

 

5,0% 
- 

- 

- 
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- Αικζρεσ με 5 ι περιςςότερα 
άτομα άνκρακα ανά μόριο 

- Άλλεσ οξυγονοφχεσ ενϊςεισ (4) 

- 

- 

- 

Τα ποςοςτά 
ανάμιξθσ και όγκο 
υπακοφουν ςτον 
περιοριςμό τθσ 

μζγιςτθσ 
περιεκτικότθτασ ςε 

οξυγόνο 2,7% 

Σθμείωςθ: Οι παράμετροι που είναι υπογραμμιςμζνεσ αναφζρονται ςτθν οδθγία 98/70/ΕΚ 
ςυμπεριλαμβανομζνων των τροποποιιςεων τθσ. 

(1) Οι παράμετροι μετροφνται ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ δοκιμϊν που κακορίηονται ςτο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228: 2014. Τα πρότυπα δοκιμϊν που αναφζρονται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
228:2014 αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ. Είναι δυνατόν να κεςπίηεται 
αναλυτικι μζκοδοσ θ οποία κακορίηεται ειδικά προσ αντικατάςταςθ τθσ αντίςτοιχθσ 
μεκόδου του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014, εφόςον μπορεί να αποδειχκεί ότι παρζχει 
τουλάχιςτον τθν ίδια ακρίβεια (ορκότθτα και πιςτότθτα) με τθν αναλυτικι μζκοδο που 
αντικακιςτά. 

(2) Οι τιμζσ που αναφζρονται ςτθν προδιαγραφι είναι «αλθκείσ τιμζσ». Κατά τον 
κακοριςμό των οριακϊν τιμϊν τουσ εφαρμόςτθκαν οι όροι του ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006 
«Ρροϊόντα πετρελαίου - Κακοριςμόσ και εφαρμογι δεδομζνων ακριβείασ ςχετικά με τισ 
μεκόδουσ δοκιμισ», ενϊ ςτον κακοριςμό ελάχιςτθσ τιμισ ζχει λθφκεί υπόψθ μία ελάχιςτθ 
διαφορά 2R άνω του μθδενόσ (R = αναπαραγωγιμότθτα). Τα αποτελζςματα των 
μεμονωμζνων μετριςεων ερμθνεφονται βάςει των κριτθρίων που περιγράφονται ςτο ΕΛΟΤ 
EN ISO 4259:2006. 

(3) Συντελεςτισ διόρκωςθσ 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτζλεςμα κατά τον 
υπολογιςμό του RON ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 98/70/ΕΚ όπωσ 
τροποποιικθκε από τισ οδθγίεσ 2003/17/ΕΚ, 2009/30/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ 

(4) Άλλεσ μονο-αλκοόλεσ και αικζρεσ με τελικό ςθμείο ηζςεωσ που δεν υπερβαίνει εκείνο 
που αναφζρεται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ  
Απαηηήζεηο πηεηηθόηεηαο γηα ηελ ακόιπβδε βελδίλε 

   

Πρια ((1) Για τθν Ελλάδα ζχουν επιλεγεί οι τφποι και οι αντίςτοιχεσ 

χρονικζσ περίοδοι που αναφζρονται ςτο εκνικό παράρτθμα ΝΑ.1 

«Απαιτιςεισ εξαρτϊμενεσ από τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ» του προτφπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014  

Με απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Ενεργειακϊν Βιομθχανικϊν & Χθμικϊν Προϊόντων 

του ΓΧΚ, ςε κρίςιμεσ περιόδουσ, δφναται θ C1 να παρατείνεται και για τουσ 

μινεσ Νοζμβριο και Μάρτιο. 

Επιτρζπεται για ζνα δεκαπενκιμερο, θ διάκεςθ ςτθν αγορά, κατ’ ανοχι, 

βενηίνθσ με τα χαρακτθριςτικά τθσ προθγοφμενθσ περιόδου, για τθν 

εξάντλθςθ τυχόν αποκεμάτων. Αυτό δεν ιςχφει για τα διυλιςτιρια, τα 

οποία οφείλουν να παραδίδουν βενηίνθ με τα χαρακτθριςτικά τθσ 

κανονικισ περιόδου, όπωσ κακορίηονται ςτο Παράρτθμα Γ) 

Ραράμετροσ Μονάδα Ελάχιςτο Κλάςθ Α Κλάςθ C Κλάςθ C1 
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   Βλζπε «Table 3-Volatility classes for unleaded 
petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % 

(m/m)» ι «Table 4- Volatility classes for 
unleaded petrol with a maximum oxygen 

content of 2,7 % (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ 
EN 228:2014 Για τθ κερινι περίοδοσ από 1/5 

ζωσ 30/9 μζγιςτθ 60,0 

  Μζγιςτο 

Τάςθ ατμϊν (VP) kPa  

70oC, E70 % (v/v) 

Βλζπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a 
maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ι «Table 4- 

Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen 
content of 2,7 % (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 

απόςταγμα ςτουσ 
100oC, E100 

% (v/v) Ελάχιςτο 46,0 46,0 46,0 

  Μζγιςτο 

Βλζπε «Table 3- Volatility classes for unleaded 
petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % 

(m/m)» ι «Table 4- Volatility classes for 
unleaded petrol with a maximum oxygen 

content of 2,7 % (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ 
EN 228:2014 

απόςταγμα ςτουσ 
150oC, E150 

% (v/v) Ελάχιςτο 75,0 75,0 75,0 

τζλοσ απόςταξθσ 
(FBP) 

oC 

Βλζπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a 
maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ι «Table 4- 

Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen 
content of 2,7 % (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 

υπόλειμμα 
απόςταξθσ 

% (v/v) 

Βλζπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a 
maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ι «Table 4- 

Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen 
content of 2,7 % (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Δείκτθσ 

ατμόφραξθσ (VLI) 
(10VP+7E70) 

 

Βλζπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol with a 
maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ι «Table 4- 

Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen 
content of 2,7 % (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 228:2014 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 
ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΖ ΑΠΟΚΛΗΖ ΣΖ ΣΑΖ ΑΣΜΩΝ Δ ΒΔΝΕΗΝΖ ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΔΗ 
ΒΗΟΑΗΘΑΝΟΛΖ 
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Ρεριεχόμενο βιοαικανόλθσ (% v/v) 

Επιτρεπόμενθ απόκλιςθ τθσ τάςθσ ατμϊν (kPa)( (1) Οι 

τιμζσ που αναφζρονται ςτθν προδιαγραφι είναι «αλθκείσ τιμζσ». Κατά τον κακοριςμό 

των οριακϊν τιμϊν τουσ εφαρμόςτθκαν οι όροι του προτφπου EN ISO 4259:2006 

"Προϊόντα πετρελαίου - Κακοριςμόσ και εφαρμογι δεδομζνων ακριβείασ ςε ςχζςθ με 

τισ μεκόδουσ δοκιμισ", ενϊ ςτον κακοριςμό ελάχιςτθσ τιμισ, ελιφκθ υπόψθ ελάχιςτθ 

διαφορά 2R πάνω από το μθδζν (R = αναπαραγωγιμότθτα). Τα αποτελζςματα 

μεμονωμζνων μετριςεων ερμθνεφονται βάςει των κριτθρίων του προτφπου EN ISO 

4259:2006. 

Η επιτρεπόμενθ απόκλιςθ τθσ τάςθσ ατμϊν για ενδιάμεςθ περιεκτικότθτα 

βιοαικανόλθσ μεταξφ των παραπάνω τιμϊν κακορίηεται με γραμμικι παρεμβολι 

μεταξφ τθσ αμζςωσ μεγαλφτερθσ και αμζςωσ μικρότερθσ τιμισ του περιεχομζνου 

βιοαικανόλθσ ςε ςχζςθ με τθ μζςθ τιμι.) 

0 0 

1 3,7 

2 6,0 

3 7,2 

4 7,8 

5 8,0 

6 8,0 

7 7,9 

8 7,9 

9 7,8 

10 7,8 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΟΝ ΑΡΗΘΜΟ ΟΚΣΑΝΗΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΑ, (MON) 

Ραράμετροσ (1) 

Ερευνθτικόσ αρικμόσ οκτανίου, RON ςφμφωνα 
με τθ διλωςθ διάκεςθσ του προΐόντοσ(2) 

Αρικμόσ οκτανίου κινθτιρα, MON (2) 
*ελάχιςτο+ 

95 ζωσ και 96 85 

97 ζωσ και 98 86 

μεγαλφτερο του 98 87 
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(1) - Θ παράμετροσ MON μετράται ςφμφωνα με τθ μζκοδο δοκιμισ που κακορίηεται ςτο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228: 2014. Τα πρότυπο δοκιμισ που αναφζρεται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
228:2014 αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ. Είναι δυνατόν να κεςπίηεται 
αναλυτικι μζκοδοσ θ οποία κακορίηεται ειδικά προσ εναλλακτικι χριςθ τθσ αντίςτοιχθσ 
μεκόδου του  προτφπου  ΕΛΟΤ ΕΝ  228:2014,  εφόςον μπορεί να αποδειχκεί ότι παρζχει 
τουλάχιςτον τθν ίδια ακρίβεια (ορκότθτα και πιςτότθτα) με τθν αναλυτικι μζκοδο που 
αντικακιςτά. 

- Οι τιμζσ που αναφζρονται ςτθν προδιαγραφι είναι «αλθκείσ τιμζσ». Κατά τον 
κακοριςμό των  οριακϊν τιμϊν τουσ  εφαρμόςτθκαν  οι όροι του ΕΛΟΤ  EN ISO 4259:2006 
«Ρροϊόντα πετρελαίου - Κακοριςμόσ και εφαρμογι δεδομζνων ακριβείασ ςχετικά με τισ 
μεκόδουσ δοκιμισ», ενϊ ςτον κακοριςμό ελάχιςτθσ τιμισ ζχει λθφκεί υπόψθ μία 
ελάχιςτθ διαφορά 2R άνω του μθδενόσ (R = αναπαραγωγιμότθτα). Τα αποτελζςματα των 
μεμονωμζνων μετριςεων ερμθνεφονται βάςει των κριτθρίων που περιγράφονται ςτο 
ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006. 

(2) Συντελεςτισ διόρκωςθσ 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτζλεςμα κατά τον 
υπολογιςμό του RON, όπωσ και από το τελικό αποτζλεςμα κατά τον υπολογιςμό του 
MON, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 98/70/ΕΚ όπωσ τροποποιικθκε από τισ 
οδθγίεσ 2003/17/ΕΚ, 2009/30/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ 

 

 

3. Πετρζλαιο κζρμανςθσ 
Οη παξνχζεο πξνδηαγξαθΫο θαιχπηνπλ ηηο ειΪρηζηεο απαηηάζεηο ηηο νπνέεο 
πξΫπεη λα πιεξνέ ην πεηξΫιαην ζΫξκαλζεο, ην νπνέν πξννξέδεηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεέ ζε θαπζηάξεο εγθαηαζηΪζεσλ ζΫξκαλζεο ζρεδηαζκΫλνπο λα 
ιεηηνπξγνχλ κε απνζηΪγκαηα πεηξειαένπ. Δηδηθφηεξα, ην πεηξΫιαην 
ζΫξκαλζεο ζα εέλαη κέγκα πδξνγνλαλζξΪθσλ θαζαξφ, δηαπγΫο θαη δε ζα 
πεξηΫρεη λεξφ ά Ϊιιεο μΫλεο χιεο ζε πνζνζηΪ κεγαιχηεξα απφ ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηελ απφθαζε ηνπ ΑλσηΪηνπ Υεκηθνχ πκβνπιένπ 
467/2002 «ΠξνδηαγξαθΫο θαη κΫζνδνη ειΫγρνπ ηνπ πεηξειαένπ ζεξκΪλζεσο». 
Οη ελ ιφγσ πδξνγνλΪλζξαθεο ζα εέλαη απνζηΪγκαηα πεηξειαένπ ά πξντφληα 
ππξφιπζεο ά θαη κέγκαηα απηψλ ζε ηΫηνηεο αλαινγέεο, ψζηε λα πιεξνχληαη 
φινη νη φξνη ηεο παξαπΪλσ απφθαζεο. Γεληθφηεξα, νη ηδηφηεηεο ηνπ 
πεηξειαένπ ζΫξκαλζεο ζα εέλαη απηΫο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ θεέκελε 
λνκνζεζέα θαη πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξαπΪλσ απφθαζε. 

Το πετρζλαιο κζρμανςθσ ζχει χρϊμα κόκκινο και περιζχει ιχνθκζτθ solvent yellow 
124, όπωσ περιγράφεται ςτθν 468/2002 απόφαςθ του Ανωτάτου Χθμικοφ 
Συμβουλίου, ςε ποςοςτό 6 χιλιοςτόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματιςμόσ 
και θ ιχνθκζτθςθ του πετρελαίου κζρμανςθσ γίνεται ςφμφωνα με τθν 
προαναφερόμενθ απόφαςθ. Θ ζνταςθ του χρωματιςμοφ κυμαίνεται από ASTM No 3 
ζωσ ASTM No 5. 

Οι προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου του πετρελαίου κζρμανςθσ, 
πάντα ςφμφωνα με τθν απόφαςθ 467/2002 παρουςιάηονται ςτουσ δφο παρακάτω 
πίνακεσ : 
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Πίλαθαο 3.1 

  Όρια  
Μέζνδνη 

Παράμετροσ Μονάδεσ Ελαχ. Μεγ. ελζγχου 

Δείκτθσ κετανίου  40 - EN ISO 4264 

Ρυκνότθτα ςτουσ 15 oC kg/m3  Να 
αναφζρεται 

EN ISO 3675 

    EN ISO 12185/1996 

Σθμείο ανάφλεξθσ oC 55 - EN 22719 

Ανκρακοφχο υπόλειμμα (επί 10% 
υπολείμματοσ απόςταξθσ 

% m/m - 0,30 EN ISO 10370 

Τζφρα % m/m - 0,02 EN ISO 6245 

Νερό και υπόςτθμα % v/v - 0,10 ASTM D1796 

Διάβρωςθ χάλκινου ελάςματοσ (α)  Κλάςθ 3 EN ISO 2160 

Ρεριεκτικότθτα ςε κείο % m/m - 0,20 EN ISO 14596 

    EN ISO 8754 

    EN 24260 

Λξϊδεσ ςτουσ 40 oC mm2/s  6 EN ISO 3104 

Απόςταξθ: Απόςταγμα ςτουσ 350 oC % (v/v/) 85 - Pr EN ISO 3405: 
1998 

(α) Διάρκεια : 3 ϊρεσ 

 

 

Πίλαθαο 3.2 

  Όρια  Μζκοδοσ 

Παράμετροσ Μονάδα Κατθγορία 
Α 

Κατθγορία 
Β 

ελζγχου 

Κερμοκραςία αποφράξεωσ ψυχροφ 
φίλτρου (CFPP) 

oC - -5 EN 116 

Σθμείο ροισ oC 0 -9 ASTM D97 

    ASTM D 5950 

    ISO 3016 

Ππου : 

Κατθγορία Α (Κερινι περίοδοσ) : Από 1 / 4 ζωσ 30 / 9 κάκε ζτουσ. 

Κατθγορία Β (Χειμερινι περίοδοσ) : Από 1 / 10 ζωσ 31 / 3 κάκε ζτουσ. 
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Οι τίτλοι των προτφπων που αναφζρονται ςτισ μεκόδουσ ελζγχου ςτουσ δφο 
παραπάνω πίνακεσ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίλαθαο 3.3 

Πρότυπο Σίτλοσ 

EN 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold 
filter plugging point. 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip 
test. 

EN 1SO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - 
Determination of Kinematic viscosity and calculation of 
dynamic viscosity. 

PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 
3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation 
characteristics. 

EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - 
Laboratory determination of density or relative density - 
Hydrometer method (ISO 3675:1998). 

EN ISO 4264 Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane 
index. 

EN ISO 6245 Petroleum products - Dtermination of ash. 

EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue 
(micro method). 

EN ISO 12185: 1996 Crude petroleum and petroleum products - Determination 
of density - oscillating - U- tube method. 

EN 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash 
point - Pensky - Martens closed cup method. 

EN ISO 8754:1995 Petroleum products - Determination of sulfur content - 
energy dispensive XRF method. 

EN ISO 14596:1998 Petroleum products - Determination of sulfur content - 
wavelength dispensive XRF method (ISO 14596:1998). 

EN 24260:1994 Petroleum products and hydrocarbons - Determination of 
sulfur content - Wickbold combustion method (ISO 
4260:1987). 

ASTM D 97, ASTM D 5950 και 
ISO 3016 

Determination of pour point of petroleum products. 

ASTM D 1796 Determination of water and sediment in fuel oils by the 
centrifuge method. 
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Τονίηεται ότι ο Διμοσ και τα Νομικά του Ρρόςωπα  διατθροφν το δικαίωμα να 

αποςτζλλουν δείγματα από τα καφςιμα ϊςτε να ελζγχεται τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν 

πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ. 

 

 

Β) Σεχνικζσ προδιαγραφζσ ελαιολιπαντικών 

Θ παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφοροφν ςτθν προμικεια ελαιολιπαντικϊν, του 

Διμου Δίου-Ολφμπου για τα ζτθ 2023, 2024 και 2025 (δικαίωμα προαίρεςθσ). Θ εν λόγω 

προμικεια κρίνεται απαραίτθτθ για τθν ςωςτι λειτουργία των κινθτιρων των 

οχθμάτων και μθχανθμάτων του Διμου προκειμζνου να γίνει αςφαλζςτερθ θ 

διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν που εκτελοφνται από τθν κακθμερινι τουσ χριςθ.  

 

Α) Για τα λιπαντικά που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν για τθ λίπανςθ των 

βενηινοκινθτιρων και των πετρελαιοκινθτιρων των οχθμάτων (και μθχανθμάτων) του 

Διμου εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ και οι μζκοδοι δοκιμϊν τθσ K.Y.A. 526/2004/05 

(ΦΕΚ 630 Β’/12-5-05) “Απαιτιςεισ, όροι κυκλοφορίασ και μζκοδοι ελζγχου των 

λιπαντικϊν μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ”, ενϊ για τα λιπαντικά που προορίηονται να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθ λίπανςθ κυρίωσ των διαφορικϊν και των κιβωτίων ταχυτιτων 

των οχθμάτων του Διμου εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ τθσ K.Y.A. 12/95/95 (ΦΕΚ 471 

Β) (Διορκ. Σφαλμ. ςτο ΦΕΚ 570Βϋ/29-6-95) “Ρροδιαγραφζσ βαλβολινϊν”. 

Β) Για τα υγρά φρζνων που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν ςε όλουσ τουσ τφπουσ 

φρζνων και ςυμπλεκτϊν τόςο ςε οχιματα παλιάσ όςο και νζασ τεχνολογίασ του Διμου, 

εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ τθσ K.Y.A. 430/2012/13 (ΦΕΚ 2988 Β/22-11-2013) 

“Ρροδιαγραφζσ υγρϊν φρζνων του ςυςτιματοσ πζδθςθσ οχθμάτων - Απαιτιςεισ και 

μζκοδοι δοκιμϊν”. 

Γ) Τα αντιψυκτικά υγρά πρζπει είναι κατάλλθλα για όλουσ τουσ υδρόψυκτουσ κινθτιρεσ 

(ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ).  

Δ) Τα υδραυλικά λάδια κα είναι υψθλισ απόδοςθσ υδραυλικό λιπαντικό (πάχοσ τφπου 

46 και 68) υψθλοφ δείκτθ ιξϊδουσ με μεγάλο εφροσ κερμοκραςιακισ περιοχισ 

λειτουργίασ και μεγάλθ αντοχι ςτισ μεταβολζσ κερμοκραςίασ.  

Ε) Το μθ τοξικό υδατικό διάλυμα ουρίασ  τφπου AD BLUE κα είναι κατάλλθλο για 

κινθτιρεσ που διακζτουν ςφςτθμα επίλεκτθσ καταλυτικισ αναγωγισ (SCR)  

Θ προμικεια των ανωτζρω κρίνεται απαραίτθτθ για τθν ςωςτι λειτουργία των 

κινθτιρων των οχθμάτων και μθχανθμάτων του Διμου προκειμζνου να γίνει 
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αςφαλζςτερθ θ διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν που εκτελοφνται από τθν κακθμερινι τουσ 

χριςθ. 

Τα προσ προμικεια υλικά κα είναι ςε ςυςκευαςία δοχείων 1, 4 ,16, 20 ι 60  λίτρων. 

Ειδικότερα οι ςυςκευαςίεσ των λιπαντικϊν κα είναι του εμπορίου, οι δε επιςθμάνςεισ 

επί των ςυςκευαςιϊν κα είναι ςφμφωνεσ με τθν ΚΥΑ Α2/2207/ΑΔ.1/07 ΦΕΚ 815 

Β’/2007.  

Τονίηεται ότι ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να αποςτζλλει δείγματα των ανωτζρω ςτο 

Γενικό Χθμείο του Κράτουσ προκειμζνου να ελζγχεται τόςο θ ποιότθτα αυτϊν όςο και το 

αν πλθροφνται οι απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ (βάςει των απαιτιςεων τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ). 

                                                       
 

 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΣΗ   22/2022 

 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ  ΔΗΜΟ ΔΙΟΤ - 

ΟΛΤΜΠΟΤ  ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ  ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2023 ΚΑΙ 2024 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΟ (ΕΣΟ 2025) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

Σα υπό προμικεια είδθ ςε όςθ ποςότθτα κρικεί απαραίτθτθ, είναι ςυνολικά για 

ολόκλθρο το Διμο Δίου - Ολφμπου και τα Νομικά του Πρόςωπα. 
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ΣΜΗΜΑ ΦΟΡΕΑ  
ΠΡΟΤ/ΜΟ ΕΣΟΤ 

2023 
ΠΡΟΤ/ΜΟ ΕΣΟΤ 

2024 

ΠΡΟΤ/ΜΟ ΕΣΟΤ 
2025 ΠΡΟΤ/ΜΟ ΕΣΩΝ 

2023, 2024 ΚΑΙ 2025 
ΦΠΑ 24%  ΤΝΟΛΟ 

(ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΗ)  

ΤΜΘΜΑ 1 

Ρρωτοβάκμια Σχολικι 
Επιτροπι Διμο υ Δίου 
– Ολφμπου πετρζλαιο 

κζρμανςθσ 

160.625,00 160.625,00 160.625,00 481.875,00 115.650,00 597.525,00 

ΤΜΘΜΑ 2 

Δευτεροβάκμια 
Σχολικι Επιτροπι  

Διμου Δίου – 
Ολφμπου πετρζλαιο 

κζρμανςθσ 

96.375,00 96.375,00 96.375,00 289.125,00 69.390,00 358.515,00 

ΤΜΘΜΑ 3 
Διμοσ Δίου – Ολφμπου 
πετρζλαιο κζρμανςθσ 

89.950,00 89.950,00 89.950,00 269.850,00 64.764,00 334.614,00 

ΤΜΘΜΑ 4 
Διμοσ Δίου – Ολφμπου 

πετρζλαιο κίνθςθσ  
347.970,00 347.970,00 347.970,00 1.043.910,00 250.538,40 1.294.448,40 

ΤΜΘΜΑ 5 
Διμοσ Δίου – Ολφμπου 

βενηίνθ αμόλυβδθ 
78.679,00 78.679,00 78.679,00 236.037,00 56.648,88 292.685.,88 

ΤΜΘΜΑ 6 
Διμοσ Δίου – Ολφμπου 

(ελαιολιπαντικά) 
52.675,00 52.675,00 52.675,00 158.025,00 37.926,00 195.951,00 

  ΓΕΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ 826.274,00 826.274,00 826.274,00 2.478.822,00 594.917,28 3.073.739,28 
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Θ δαπάνθ για τθν προμικεια ανά τμιμα, ςτθν οποία κα γίνεται θ παράδοςθ των καυςίμων, ζχει ωσ εξισ:
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ΣΜΗΜΑ 1   

Τα υπό προμικεια είδθ, ςε όςθ ποςότθτα κρικεί απαραίτθτθ και θ δαπάνθ για τισ 
ανάγκεσ κζρμανςθσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ Ρρωτοβάκμιασ Σχολικισ Επιτροπισ, 
ςτθν οποία κα γίνεται θ χρζωςθ των καυςίμων, ζχει ωσ εξισ: 

 

Α) ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2023:  

 

Α/Α 

 ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 
€  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ 
€ 

1  Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 125.000 1,285 160.625,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    160.625,00 

 ΦΡΑ 24%    38.550,00 

 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    199.175,00 

 

Β) ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2024:  

 

Α/Α 

 ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 
€  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ 
€ 

1  Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 125.000 1,285 160.625,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    160.625,00 

 ΦΡΑ 24%    38.550,00 

 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    199.175,00 

 

Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2025:  

 

Α/Α 

 ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 
€  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ 
€ 

1  Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 125.000 1,285 160.625,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    160.625,00 

 ΦΡΑ 24%    38.550,00 

 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    199.175,00 

 

Δ ) ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2025,  2024 ΚΑΙ 2025 
(δικαίωμα προαίρεςθσ)   
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Α/Α 

ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ €  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ € 

1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 375.000 1,285 481.875,00 

ΣΥΝΟΛΟ    481.875,00 

ΦΡΑ 24%    115.650,00 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    597.525,00 

 

Η παράδοςθ των καυςίμων κα γίνεται εντόσ των γεωγραφικών ορίων του Διμου 
Δίου – Ολφμπου 

 

ΣΜΗΜΑ 2 

Τα υπό προμικεια είδθ, ςε όςθ ποςότθτα κρικεί απαραίτθτθ και θ δαπάνθ για τισ 
ανάγκεσ κζρμανςθσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ Δευτεροβάκμιασ Σχολικισ 
Επιτροπισ του Διμου Δίου - Ολφμπου , ςτθν οποία κα γίνεται θ χρζωςθ των 
καυςίμων, ζχει ωσ εξισ: 

 

Α) ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2023:  

Α/Α ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ €  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ € 

1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 75.000 1,285 96.375,00 

ΣΥΝΟΛΟ    96.375,00 

ΦΡΑ 24%    23.130,00 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    119.505,00 

 

Β) ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2024 :  

Α/Α ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ €  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ € 

1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 75.000 1,285 96.375,00 

ΣΥΝΟΛΟ    96.375,00 

ΦΡΑ 24%    23.130,00 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    119.505,00 

 

Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2025 :  

Α/Α ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ €  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ € 
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1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 75.000 1,285 96.375,00 

ΣΥΝΟΛΟ    96.375,00 

ΦΡΑ 24%    23.130,00 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    119.505,00 

 

Δ ) ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2023, 2024 ΚΑΙ 2025 (δικαίωμα 

προαίρεςθσ)  : 

Α/Α ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ €  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ € 

1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 225.000 1,285 289.125,00 

ΣΥΝΟΛΟ    289.125,00 

ΦΡΑ 24%    69.390,00 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    358.515,00 

 

Η παράδοςθ των καυςίμων κα γίνεται εντόσ των γεωγραφικών ορίων του Διμου 
Δίου – Ολφμπου 

ΣΜΗΜΑ 3 

Τα υπό προμικεια είδθ, ςε όςθ ποςότθτα κρικεί απαραίτθτθ και θ δαπάνθ για τισ 
ανάγκεσ κζρμανςθσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Διμου Δίου Ολφμπου, ςτον 
οποία κα γίνεται θ χρζωςθ των καυςίμων, ζχει ωσ εξισ: 

 

Α) ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2023 :  

Α/Α   ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ €  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ 
€ 

1   Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 70.000 1,285 89.950,00 

  ΣΥΝΟΛΟ    89.950,00 

  ΦΡΑ 24%    21.588,00 

  ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    111.538,00 

 

Β) ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2024 :  

Α/Α   ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ €  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ 
€ 

1   Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 70.000 1,285 89.950,00 

  ΣΥΝΟΛΟ    89.950,00 
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  ΦΡΑ 24%    21.588,00 

  ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    111.538,00 

 

Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2025 :  

Α/Α   ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ €  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ 
€ 

1   Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 70.000 1,285 89.950,00 

  ΣΥΝΟΛΟ    89.950,00 

  ΦΡΑ 24%    21.588,00 

  ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    111.538,00 

 

Δ ) ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2023, 2024 ΚΑΙ 2025 (δικαίωμα 

προαίρεςθσ): 

Α/Α ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ €  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ € 

1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 210.000 1,285 269.850,00 

ΣΥΝΟΛΟ    269.850,00 

ΦΡΑ 24%    64.764,00 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    334.614,00 

 

Η παράδοςθ των καυςίμων κα γίνεται εντόσ των γεωγραφικών ορίων του Διμου 
Δίου Ολφμπου. 

ΣΜΗΜΑ 4 

Τα υπό προμικεια είδθ, ςε όςθ ποςότθτα κρικεί απαραίτθτθ και θ δαπάνθ για τισ 
ανάγκεσ  ςε πετρζλαιο κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ  του Διμου Δίου - Ολφμπου, ςτον 
οποίο κα γίνεται θ χρζωςθ, ζχει ωσ εξισ: 

 

Α) ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2023 :  

Α/Α ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ 
€ 

1 Ρετρζλαιο κίνθςθσ 210.000 1,657 347.970,00 

ΣΥΝΟΛΟ    347.970,00 

ΦΡΑ 24%    83.512,80 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    431.482,80 
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Β) ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2024 :  

Α/Α ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ 
€ 

1 Ρετρζλαιο κίνθςθσ 210.000 1,657 347.970,00 

ΣΥΝΟΛΟ     347.970,00 

ΦΡΑ 24%     83.512,80 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     431.482,80 

 

Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2025 :  

Α/Α ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ 
€ 

1 Ρετρζλαιο κίνθςθσ 210.000 1,657 347.970,00 

ΣΥΝΟΛΟ     347.970,00 

ΦΡΑ 24%     83.512,80 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     431.482,80 

 

Δ ) ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2023, 2024 ΚΑΙ 2025 (δικαίωμα 

προαίρεςθσ): 

Α/Α ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ 
€ 

1 Ρετρζλαιο κίνθςθσ 630.000 1,657 1.043.910,00 

ΣΥΝΟΛΟ    1.043.910,00 

ΦΡΑ 24%    250.538,40 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    1.294.448,40 

 

Η παράδοςθ των καυςίμων κα γίνεται εντόσ των γεωγραφικών ορίων του Διμου 
Δίου Ολφμπου. 
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ΣΜΗΜΑ 5 

Τα υπό προμικεια είδθ, ςε όςθ ποςότθτα κρικεί απαραίτθτθ και θ δαπάνθ για τισ 
ανάγκεσ ςε βενηίνθ αμόλυβδθ για τισ ανάγκεσ του Διμου Δίου - Ολφμπου, ςτον 
οποίο κα γίνεται θ χρζωςθ, ζχει ωσ εξισ: 

 

Α) ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2023 :  

Α/Α ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ 
€ 

1 Βενηίνθ Αμόλυβδθ 41.000 1,919 78.679,00 

ΣΥΝΟΛΟ    78.679,00 

ΦΡΑ 24%    18.882,96 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    97.561,96 

 

Β) ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2024 :  

Α/Α ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ 
€ 

1 Βενηίνθ Αμόλυβδθ 41.000 1,919 78.679,00 

ΣΥΝΟΛΟ    78.679,00 

ΦΡΑ 24%    18.882,96 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    97.561,96 

 

Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2025 :  

Α/Α ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ 
€ 

1 Βενηίνθ Αμόλυβδθ 41.000 1,919 78.679,00 

ΣΥΝΟΛΟ    78.679,00 

ΦΡΑ 24%    18.882,96 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    97.561,96 

 

Δ ) ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2023, 2024 ΚΑΙ 2025 (δικαίωμα 

προαίρεςθσ): 

Α/Α ΕΛΔΟΣ Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ)  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΣΕ 
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€ 

1 Βενηίνθ Αμόλυβδθ 123.000 1,919 236.037,00 

ΣΥΝΟΛΟ    236.037,00 

ΦΡΑ 24%    56.648,88 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    292.685,88 

 

Η παράδοςθ των καυςίμων κα γίνεται εντόσ των γεωγραφικών ορίων του Διμου 
Δίου Ολφμπου. 

ΣΜΗΜΑ 6 

Τα υπό προμικεια είδθ, ςε όςθ ποςότθτα κρικεί απαραίτθτθ και θ δαπάνθ για τισ 
ανάγκεσ ςε ελαιολιπαντικά (για τθν ςωςτι λειτουργία των κινθτιρων των 
οχθμάτων και μθχανθμάτων του Διμου προκειμζνου να γίνει αςφαλζςτερθ θ 
διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν που εκτελοφνται από τθν κακθμερινι τουσ χριςθ),  
ζχει ωσ εξισ: 

 

Α) ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2023:  

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
Ροςότθτα  

(ΛΛΤΑ)  
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ € 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 Ζλαιο βενηινοκινθτιρων 15w-40 700 5,00 3.500,00 

2 Ζλαιο πετρελαιοκινθτιρων 20w-50 3.000 5,00 15.000,00 

3 Υδραυλικά Λάδια 68  3.000 3,60 10.800,00 

4 Υδραυλικά Λάδια 46 2.000 3,60 7.200,00 

5 Λάδι ATF 500 5,00 2.500,00 

6 Υγρά φρζνων 300 7,00 2.100,00 

7 
Αντιψυκτικό – αντικερμικό διάλυμα ζτοιμο 

προσ χριςθ 
200 1,50 300,00 

8 
Ραραφλοφ μακράσ χριςθσ G 12 ζτοιμο προσ 

χριςθ 
200 2,50 500,00 

9 Βαλβολίνθ SAE 90 300 5,00 1.500,00 

10 Βαλβολίνθ SAE 75w90 300 11,00 3.300,00 

11 
Αντιψυκτικό – αντικερμικό διάλυμα 
ςυμπυκνωμζνο, απαιτείται αραίωςθ  

450 3,50 1.575,00 

12 
Μθ τοξικό υδατικό διάλυμα ουρίασ  τφπου 

AD BLUE 
1.000 2,20 2.200,00 

13 
Ζλαιο μίξθσ ςε ςυςκευαςία 1 λίτρο με 

ενςωματωμζνο δοςομετρθτι   
300 5,00 1.500,00 

14 Ζλαιο για κορδζλα αλυςοπρίονων 10αρακι  200 3,50 700,00 
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  ΤΝΟΛΟ 52.675,00 

  ΦΠΑ 24% 12.642,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 65.317,00 

 

Β) ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2024:  

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
Ροςότθτα  

(ΛΛΤΑ)  
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ € 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 Ζλαιο βενηινοκινθτιρων 15w-40 700 5,00 3.500,00 

2 Ζλαιο πετρελαιοκινθτιρων 20w-50 3.000 5,00 15.000,00 

3 Υδραυλικά Λάδια 68  3.000 3,60 10.800,00 

4 Υδραυλικά Λάδια 46 2.000 3,60 7.200,00 

5 Λάδι ATF 500 5,00 2.500,00 

6 Υγρά φρζνων 300 7,00 2.100,00 

7 
Αντιψυκτικό – αντικερμικό διάλυμα ζτοιμο 

προσ χριςθ 
200 1,50 300,00 

8 
Ραραφλοφ μακράσ χριςθσ G 12 ζτοιμο προσ 

χριςθ 
200 2,50 500,00 

9 Βαλβολίνθ SAE 90 300 5,00 1.500,00 

10 Βαλβολίνθ SAE 75w90 300 11,00 3.300,00 

11 
Αντιψυκτικό – αντικερμικό διάλυμα 
ςυμπυκνωμζνο, απαιτείται αραίωςθ  

450 3,50 1.575,00 

12 
Μθ τοξικό υδατικό διάλυμα ουρίασ  τφπου 

AD BLUE 
1.000 2,20 2.200,00 

13 
Ζλαιο μίξθσ ςε ςυςκευαςία 1 λίτρο με 

ενςωματωμζνο δοςομετρθτι   
300 5,00 1.500,00 

14 Ζλαιο για κορδζλα αλυςοπρίονων 10αρακι  200 3,50 700,00 

  ΤΝΟΛΟ 52.675,00 

  ΦΠΑ 24% 12.642,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 65.317,00 

 

Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2025 :  

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
Ροςότθτα  

(ΛΛΤΑ)  
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ € 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 Ζλαιο βενηινοκινθτιρων 15w-40 700 5,00 3.500,00 

2 Ζλαιο πετρελαιοκινθτιρων 20w-50 3.000 5,00 15.000,00 

3 Υδραυλικά Λάδια 68  3.000 3,60 10.800,00 
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4 Υδραυλικά Λάδια 46 2.000 3,60 7.200,00 

5 Λάδι ATF 500 5,00 2.500,00 

6 Υγρά φρζνων 300 7,00 2.100,00 

7 
Αντιψυκτικό – αντικερμικό διάλυμα ζτοιμο 

προσ χριςθ 
200 1,50 300,00 

8 
Ραραφλοφ μακράσ χριςθσ G 12 ζτοιμο προσ 

χριςθ 
200 2,50 500,00 

9 Βαλβολίνθ SAE 90 300 5,00 1.500,00 

10 Βαλβολίνθ SAE 75w90 300 11,00 3.300,00 

11 
Αντιψυκτικό – αντικερμικό διάλυμα 
ςυμπυκνωμζνο, απαιτείται αραίωςθ  

450 3,50 1.575,00 

12 
Μθ τοξικό υδατικό διάλυμα ουρίασ  τφπου 

AD BLUE 
1.000 2,20 2.200,00 

13 
Ζλαιο μίξθσ ςε ςυςκευαςία 1 λίτρο με 

ενςωματωμζνο δοςομετρθτι   
300 5,00 1.500,00 

14 Ζλαιο για κορδζλα αλυςοπρίονων 10αρακι  200 3,50 700,00 

  ΤΝΟΛΟ 52.675,00 

  ΦΠΑ 24% 12.642,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 65.317,00 

 

Δ ) ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2023, 2024 ΚΑΙ 2025 (δικαίωμα 

προαίρεςθσ): 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
Ροςότθτα  

(ΛΛΤΑ)  
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ € 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 Ζλαιο βενηινοκινθτιρων 15w-40 2.100 5,00 10.500,00 

2 Ζλαιο πετρελαιοκινθτιρων 20w-50 9.000 5,00 45.000,00 

3 Υδραυλικά Λάδια 68  9.000 3,60 32.400,00 

4 Υδραυλικά Λάδια 46 6.000 3,60 21.600,00 

5 Λάδι ATF 1.500 5,00 7.500,00 

6 Υγρά φρζνων 900 7,00 6.300,00 

7 
Αντιψυκτικό – αντικερμικό διάλυμα ζτοιμο 

προσ χριςθ 
600 1,50 900,00 

8 
Ραραφλοφ μακράσ χριςθσ G 12 ζτοιμο προσ 

χριςθ 
600 2,50 1.500,00 

9 Βαλβολίνθ SAE 90 900 5,00 4.500,00 

10 Βαλβολίνθ SAE 75w90 900 11,00 9.900,00 
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11 
Αντιψυκτικό – αντικερμικό διάλυμα 
ςυμπυκνωμζνο, απαιτείται αραίωςθ  

1.350 3,50 4.725,00 

12 
Μθ τοξικό υδατικό διάλυμα ουρίασ  τφπου 

AD BLUE 
3.000 2,20 6.600,00 

13 
Ζλαιο μίξθσ ςε ςυςκευαςία 1 λίτρο με 

ενςωματωμζνο δοςομετρθτι   
900 5,00 4.500,00 

14 Ζλαιο για κορδζλα αλυςοπρίονων 10αρακι  600 3,50 2.100,00 

  ΤΝΟΛΟ 158.025,00 

  ΦΠΑ 24% 37.926,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 195.951,00 

 

Η παράδοςθ των ελαιολιπαντικών κα γίνεται εντόσ των γεωγραφικών ορίων του 
Διμου Δίου Ολφμπου. 

 

Οι ανωτζρω τιμζσ προζκυψαν από τα Δελτία Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων τθσ 
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ριερίασ τθν 5θ Λουλίου 2022 για τθν βενηίνθ αμόλυβδθ και το 
πετρζλαιο κίνθςθσ και τθν 8θ Μαΐου 2022 για το πετρζλαιο κζρμανςθσ όςον αφορά ςτα 
ελαιολιπαντικά ζπειτα  από ζρευνα  ςτθν αγορά ςτο διαδίκτυο. 

 

Υξεκαηνδόηεζε : ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ  

 

Γηθαίσκα πξναίξεζεο:  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά (ν Γάκνο θαη ηα ΝνκηθΪ ηνπ Πξφζσπα) κε απφθαζά ηνπ αξκφδηνπ 
νξγΪλνπ, ε νπνέα ιακβΪλεηαη θαηΪ ηελ δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, κπνξεέ λα 
ελεξγνπνηάζεη ην δηθαέσκα πξναέξεζεο γηα ην Ϋηνο 2025. Ζ σο Ϊλσ απφθαζε θνηλνπνηεέηε 
ζηνλ αλΪδνρν γηα λα ιΪβεη γλψζε θαη λα πξνζθνκέζεη ηελ αλΪινγε εγγπεηηθά  θαιάο 
εθηΫιεζεο γηα ηελ ππνγξαθά ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ζην νπνέν ζα ηζρχνπλ νη φξνη ηνπ 
αξρηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. Σν δηθαέσκα πξναέξεζεο γηα ην Ϋηνο 2025 αλΪ λνκηθφ πξφζσπν 
θαέλεηαη αλαιπηηθΪ ζηνπο θΪησζη πέλαθεο :  

ΣΜΖΜΑ 1   

ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο γηα ηηο αλΪγθεο ησλ ζρνιηθψλ κνλΪδσλ ηεο ΠξσηνβΪζκηαο 
ρνιηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Γάκνπ Γένπ - Οιχκπνπ 

 

 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025:  

 

Α/Α 

 ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1  ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο 125.000 1,285 160.625,00 

 ΤΝΟΛΟ    160.625,00 

 ΦΠΑ 24%    38.550,00 
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 ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    199.175,00 

 

ΣΜΖΜΑ 2 

ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο γηα ηηο αλΪγθεο ησλ ζρνιηθψλ κνλΪδσλ ηεο ΓεπηεξνβΪζκηαο 
ρνιηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Γάκνπ Γένπ - Οιχκπνπ 

 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ 
Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1 ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο 75.000 1,285 96.375,00 

ΤΝΟΛΟ    96.375,00 

ΦΠΑ 24%    23.130,00 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    119.505,00 

 

ΣΜΖΜΑ 3 

ΠεηξΫιαην  ζΫξκαλζεο γηα ηνλ  Γάκν Γένπ Οιχκπνπ 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α   ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1   ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο 70.000 1,285 89.950,00 

  ΤΝΟΛΟ    89.950,00 

  ΦΠΑ 24%    21.588,00 

  ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    111.538,00 

 

 

ΣΜΖΜΑ 4 

ΠεηξΫιαην θέλεζεο γηα ηνλ  Γάκν Γένπ - Οιχκπνπ 

 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ Δ 
€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1 ΠεηξΫιαην θέλεζεο 210.000 1,657 347.970,00 

ΤΝΟΛΟ     347.970,00 

ΦΠΑ 24%     83.512,80 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ     431.482,80 
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ΣΜΖΜΑ 5 

Βελδέλε ακφιπβδε γηα ηνλ Γάκν Γένπ - Οιχκπνπ 

 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ Δ 
€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Δ € 

1 Βελδέλε Ακφιπβδε 41.000 1,919 78.679,00 

ΤΝΟΛΟ    78.679,00 

ΦΠΑ 24%    18.882,96 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    97.561,96 

 

 

ΣΜΖΜΑ 6 

ΔιαηνιηπαληηθΪ γηα ηνλ Γάκν Γένπ - Οιχκπνπ 

 

 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α ΔΗΓΟ 
Πνζφηεηα  
(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ Δ € 

ΤΝΟΛΟ  

1 Έιαην βελδηλνθηλεηάξσλ 15w-40 700 5,00 3.500,00 

2 Έιαην πεηξειαηνθηλεηάξσλ 20w-50 3.000 5,00 15.000,00 

3 ΤδξαπιηθΪ ΛΪδηα 68  3.000 3,60 10.800,00 

4 ΤδξαπιηθΪ ΛΪδηα 46 2.000 3,60 7.200,00 

5 ΛΪδη ATF 500 5,00 2.500,00 

6 ΤγξΪ θξΫλσλ 300 7,00 2.100,00 

7 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηΪιπκα Ϋηνηκν 

πξνο ρξάζε 
200 1,50 300,00 

8 
Παξαθινχ καθξΪο ρξάζεο G 12 Ϋηνηκν 

πξνο ρξάζε 
200 2,50 500,00 

9 Βαιβνιέλε SAE 90 300 5,00 1.500,00 

10 Βαιβνιέλε SAE 75w90 300 11,00 3.300,00 

11 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηΪιπκα 

ζπκππθλσκΫλν, απαηηεέηαη αξαέσζε  
450 3,50 1.575,00 

12 
Με ηνμηθφ πδαηηθφ δηΪιπκα νπξέαο  ηχπνπ 

AD BLUE 
1.000 2,20 2.200,00 

13 
Έιαην κέμεο ζε ζπζθεπαζέα 1 ιέηξν κε 

ελζσκαησκΫλν δνζνκεηξεηά   
300 5,00 1.500,00 
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14 
Έιαην γηα θνξδΫια αιπζνπξένλσλ 

10αξαθη  
200 3,50 700,00 

  ΤΝΟΛΟ 52.675,00 

  ΦΠΑ 24% 12.642,00 

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 65.317,00 

 

 

ΚΡΑΣΖΔΗ : Toλ ΑλΪδνρν βαξχλνπλ νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε 
επηβΪξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., 
γηα ηελ παξΪδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα 
Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδέσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηάζεηο:  

α) ΚξΪηεζε 0,07% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ 
θαη θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ππΫξ ηεο 
Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ επηβΪιιεηαη (Ϊξζξν 4 
Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 158 

β) ΚξΪηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηεο αλΪπηπμεο θαη ζπληάξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ε 
νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε 
ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηεέηαη ζε θΪζε πιεξσκά απφ 
ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ  ηνπ Τπνπξγεένπ Φεθηαθάο 
ΓηαθπβΫξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016159 

γ) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ 
θαη θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ππΫξ ηεο 
Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Ϊξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 
4412/2016)160 . 

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο 
ραξηνζάκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%. 

Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα 
παξαθξΪηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο αμέαο  1% επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ  

Οη θξαηάζεηο ππΫξ αζθαιηζηηθψλ ηακεέσλ   πνπ αθνξνχλ θαχζηκα γηα ηελ  θέλεζε 
ησλ ππεξεζηαθψλ απηνθηλάησλ επηβαξχλνπλ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά. (Ν. 4071/12 
Ϊξζξν 6 παξ. 15)  

 

                                                        
 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ – πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  

 

 

                                                           
158

 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
159

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο 
αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν  τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

160
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ 

διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 
350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

Θ δαπάνθ για τθν «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΛΜΩΝ ΚΑΛ ΕΛΑΛΟΛΛΡΑΝΤΛΚΩΝ» (πετρελαίου κζρμανςθσ, 
πετρελαίου κίνθςθσ, βενηίνθσ αμόλυβδθσ και ελαιολιπαντικϊν) για τισ ανάγκεσ   του Διμου Δίου 
– Ολφμπου  και των Νομικϊν του Ρροςϊπων ζχει  προχπολογιςκεί ςτο ποςό των 3.073.739,28€ 
(με τον Φ.Π.Α.) για τα ζτθ 2023 και 2024 με δικαίωμα προαίρεςθσ για ζνα επιπλζον ζτοσ 
(ζτοσ 2025) *1.024.579,76€ για το ζτοσ 2023, 1.024.579,76€ για το ζτοσ 2024 και 
1.024.579,76€ για το ζτοσ 2025 (δικαίωμα προαίρεςθσ)+ και κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ 
πόρουσ του κάκε νομικοφ προςϊπου.  

 

Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι :  

 

α) για το πετρζλαιο κζρμανςθσ, πετρζλαιο κίνθςθσ και τθσ βενηίνθσ αμόλυβδθσ το μεγαλφτερο 
ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ανά τμιμα ξεχωριςτά, όπωσ αυτζσ 
διαμορφϊνονται από το Ραρατθρθτιριο τιμϊν υγρϊν καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ 
και Ανταγωνιςτικότθτασ για το Νομό Ριερίασ ι τον αρμόδιο φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και  

 

β) για τα ελαιολιπαντικά θ χαμθλότερθ τιμι.  

 

Οι ποςότθτεσ  προχπολογίςτθκαν για μεν τον Διμο  ςφμφωνα με το από 29-6-2022 ζγγραφο του 
Δθμάρχου, για δε τα Ν.Ρ. του Διμου προχπολογίςτθκαν ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ αποφάςεισ 
αυτϊν. ( υπϋ αρικ. 17/2022 απόφαςθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Σχολικισ Επιτροπισ, υπϋ αρικ. 16/2022 
απόφαςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ  Σχολικισ Επιτροπισ) 

 

Σα υπό προμικεια είδθ ςε όςθ ποςότθτα κρικεί απαραίτθτθ, αποτυπώνεται 

ςυγκεντρωτικά ςτον παρακάτω πίνακα:  
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ΣΜΗΜΑ ΦΟΡΕΑ  
ΠΡΟΤ/ΜΟ 
ΕΣΟΤ 2023 

ΠΡΟΤ/ΜΟ ΕΣΟΤ 
2024 

ΠΡΟΤ/ΜΟ ΕΣΟΤ 
2025 ΠΡΟΤ/ΜΟ ΕΣΩΝ 

2023, 2024 ΚΑΙ 2025 
ΦΠΑ 24%  ΤΝΟΛΟ 

(ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΗ)  

ΤΜΘΜΑ 1 

Ρρωτοβάκμια Σχολικι 
Επιτροπι Διμο υ Δίου – 

Ολφμπου πετρζλαιο 
κζρμανςθσ 

160.625,00 160.625,00 160.625,00 481.875,00 115.650,00 597.525,00 

ΤΜΘΜΑ 2 

Δευτεροβάκμια Σχολικι 
Επιτροπι  Διμου Δίου – 

Ολφμπου πετρζλαιο 
κζρμανςθσ 

96.375,00 96.375,00 96.375,00 289.125,00 69.390,00 358.515,00 

ΤΜΘΜΑ 3 
Διμοσ Δίου – Ολφμπου 
πετρζλαιο κζρμανςθσ 

89.950,00 89.950,00 89.950,00 269.850,00 64.764,00 334.614,00 

ΤΜΘΜΑ 4 
Διμοσ Δίου – Ολφμπου 

πετρζλαιο κίνθςθσ  
347.970,00 347.970,00 347.970,00 1.043.910,00 250.538,40 1.294.448,40 

ΤΜΘΜΑ 5 
Διμοσ Δίου – Ολφμπου 

βενηίνθ αμόλυβδθ 
78.679,00 78.679,00 78.679,00 236.037,00 56.648,88 292.685.,88 

ΤΜΘΜΑ 6 
Διμοσ Δίου – Ολφμπου 

(ελαιολιπαντικά) 
52.675,00 52.675,00 52.675,00 158.025,00 37.926,00 195.951,00 

  ΓΕΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ 826.274,00 826.274,00 826.274,00 2.478.822,00 594.917,28 3.073.739,28 

 

 

 

Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό υποβάλλοντασ προςφορά για το ςφνολο των 
προσ προμικεια ειδϊν κάκε τμιματοσ είτε ςε ζνα ι ςε περιςςότερα ι ςε όλα τα τμιματα όπωσ αυτά 
ορίηονται ςτθν εν λόγω μελζτθ (22/2022). 

 

 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων κα βαρφνει αναλογικά τουσ προμθκευτζσ. 

 

Μειοδότθσ αναδεικνφεται  

 

α) για τα τμιματα 1, 2, 3, 4 και 5 ο προςφζρων το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ανά 
τμιμα ξεχωριςτά, όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται από το Ραρατθρθτιριο τιμϊν υγρϊν καυςίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για το Νομό Ριερίασ ι τον αρμόδιο φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και  

 

β) για το τμιμα 6 ο προςφζρων τθν χαμθλότερι τιμι.  

 

Σόποσ - Σρόποσ παράδοςθσ  



 

 

Σελίδα 110 

Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων και των ελαιολιπαντικϊν κα γίνεται περιοδικά (τμθματικά), 
ςτισ εγκαταςτάςεισ και τα κτίρια του Διμου Δίου – Ολφμπου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων ανάλογα με 
τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ και κατόπιν εντολισ. Ο Διμοσ και τα Νομικά του Ρρόςωπα  δεν υποχρεοφται να 
απορροφιςουν το ςφνολο των καυςίμων που αναγράφονται ςτον προχπολογιςμό, εφόςον οι ανάγκεσ αυτϊν 
επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτθτθ θ λιψθ όλθσ τθσ αντίςτοιχθσ εκτιμοφμενθσ ωσ μζγιςτθσ απαραίτθτθσ 
ποςότθτασ, και ο προμθκευτισ δε δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ για αυτό. 

 

Α) Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται απευκείασ ςτισ αποκικεσ (δεξαμενζσ) του Διμου και των 
Νομικϊν του Ρροςϊπων, παρουςία υπαλλιλου ςε ϊρα εργαςίασ. Οι παραγγελίεσ κα γίνονται μία (1) μζρα 
πριν τθν παράδοςθ και ο προμθκευτισ κα είναι υποχρεωμζνοσ να τισ εκτελεί μζχρι το μεςθμζρι τθσ επόμενθσ θμζρασ 
αφαιρουμζνων των αργιϊν. 

 

Β) Το πετρζλαιο κίνθςθσ και θ βενηίνθ κα παραδίδεται ςτισ αποκικεσ (δεξαμενζσ) των ιδιόκτθτων 
εγκαταςτάςεων διανομισ καυςίμων του ςτακμοφ αυτοκινιτων του Διμου και των Νομικϊν του 
Ρροςϊπων, εφόςον υπάρχουν και λειτουργοφν ανάλογεσ εγκαταςτάςεισ.  

 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ το ςφνολο των αυτοκινιτων και μθχανθμάτων του Διμου και των Νομικϊν του 
Ρροςϊπων κα εφοδιάηονται με πετρζλαιο – βενηίνθ απευκείασ από τισ εγκαταςτάςεισ διανομισ καυςίμων 
του προμθκευτι που κα διακζτουν αντλίεσ καυςίμου με μετρθτι ακριβείασ, κατόπιν ειδικισ εντολισ. 

 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προμθκεφει τον Διμο και τα Νομικά του Ρρόςωπα με πετρζλαιο κίνθςθσ 
και βενηίνθ χωρίσ να ζχει τθν δυνατότθτα άρνθςθσ για οποιοδιποτε λόγο. Οφείλει από τθν ςτιγμι που 
λαμβάνει τθν ειδικι εντολι από τον Διμο και ςε οποιαδιποτε ϊρα λειτουργίασ του πρατθρίου του να 
προβεί άμεςα χωρίσ καμία χρονικι κακυςτζρθςθ ςτθν τροφοδοςία των οχθμάτων του Διμου. Συνεπϊσ ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβλζπει και να ζχει άμεςθ διακζςιμθ τθν ποςότθτα των καυςίμων που 
κρίνεται απαραίτθτθ για τον κακθμερινό ανεφοδιαςμό των οχθμάτων του Διμου ςε  ςυνεννόθςθ με το 
γραφείο κίνθςθσ του Διμου. 

 

Γ) Τα ελαιολιπαντικά κα παραδοκοφν ςτο αμαξοςτάςιο του Διμου ςτο Λιτόχωρο ςε 4 ι 5 παρτίδεσ 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου 

 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προμθκεφει τον Διμο και τα Νομικά του Ρρόςωπα με υγρά καφςιμα 
και ελαιολιπαντικά, ο Διμοσ και τα Νομικά του Ρρόςωπα κα τα προμθκεφονται από το ελεφκερο εμπόριο, 
τυχόν δε διαφορά τθσ τιμισ καταλογίηεται ςτον προμθκευτι και κα εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 
4412/2016  

 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

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: 

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, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
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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 
ςυμβάςεων161. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ 

2. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκκεηΫρεη εέηε κεκνλσκΫλα εέηε σο κΫινο Ϋλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 
θνξΫσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξΪμεσλ, δελ απαηηεέηαη λα 
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά γηα ηελ ππνβνιά πξνζθνξΪο. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά  
κπνξεέ λα απαηηάζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά 
κνξθά, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεέ ε ζχκβαζε. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, φια ηα κΫιε ηεο 
επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   

Ιςχφσ Προςφορών- κρατιςεισ  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν Ρροςφορά θ οποία 
ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

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 του ν. 4412/2016, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 
προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ 
τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ 
ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό 
διάςτθμα. 

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 παρατείνουν 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 να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

 

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. Λδίωσ 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 τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
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παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του 
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 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) . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 1% επί του κακαροφ ποςοφ.  

 

Οι κρατιςεισ υπζρ αςφαλιςτικϊν ταμείων   που αφοροφν καφςιμα για τθν  κίνθςθ των υπθρεςιακϊν 
αυτοκινιτων επιβαρφνουν τθν ανακζτουςα αρχι. (Ν. 4071/12 άρκρο 6 παρ. 15)  

 

Ανακοίνωςθ Κατακφρωςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά 
τθσ ανωτζρω απόφαςθσ 

 

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) θνηλνπνηεζεέ ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ δελ Ϋρνπλ 
απνθιεηζηεέ νξηζηηθΪ,  
β) παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο ά ζε πεξέπησζε Ϊζθεζεο, 
παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαηΪ ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ζε 
πεξέπησζε Ϊζθεζεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαηΪ ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, εθδνζεέ απφθαζε επέ ηεο 
αέηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξάγεζεο πξνζσξηλάο δηαηαγάο, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη  ζην 
ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, 
γ) νινθιεξσζεέ επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο Ϋιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, ζχκθσλα κε ηα 
Ϊξζξα 324 Ϋσο 327 ηνπ λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηεέηαη, 
θαη  
δ) ν  πξνζσξηλφο αλΪδνρνο, ππνβΪιιεη, ζηελ πεξέπησζε πνπ απαηηεέηαη θαη Ϋπεηηα απφ ζρεηηθά 
πξφζθιεζε, ππεχζπλε δάισζε, πνπ ππνγξΪθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 79Α ηνπ 
λ. 4412/2016, ζηελ νπνέα δειψλεηαη φηη, δελ Ϋρνπλ επΫιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελεέο κεηαβνιΫο 
θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξέπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ 
ειΫγρνπ ά ηεο Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε 
δάισζε ειΫγρεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ 
δεισζνχλ νςηγελεέο κεηαβνιΫο, ε δάισζε ειΫγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, ε νπνέα 
εηζεγεέηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, 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. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 
197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΚ. 

 

 

Εγγυιςεισ 

 

1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό. 
 
 
Γηα ηελ Ϋγθπξε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηέζεηαη απφ ηνπο 
ζπκκεηΫρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο (πξνζθΫξνληεο),  εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, πνζνχ  
8.265,00 επξψ γηα νιφθιεξε ηελ ζχκβαζε θαη γηα θΪζε ηκάκα φπσο θαέλεηαη παξαθΪησ :  
 
ΣΜΗΜΑ 1  : εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ 1.607,00 €  

ΣΜΗΜΑ 2  : εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ    964,00 €  

ΣΜΗΜΑ 3  : εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ    900,00 €  

ΣΜΗΜΑ 4  : εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ 3.480,00 € 

ΣΜΗΜΑ 5  : εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ    787,00 € και  

ΣΜΗΜΑ 6  : εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ    527,00 €  

 

2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ θ οποία κα απευκφνεται 
ςτο νομικό πρόςωπο για το οποίο αφορά θ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το 
φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ 
ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και κατατίκεται μζχρι και τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

 

Θ εγγφθςθ κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
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Θ εγγυθτικι κα αποδεςμεφεται ςταδιακά φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, κατά ποςό 
που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ που παραλιφκθκε οριςτικά. 

 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 
ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Παραλαβι των υλικών 

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.4412/16 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.  

 

Σονίηεται ότι ο Διμοσ και τα Νομικά του Πρόςωπα διατθροφν το δικαίωμα να αποςτζλλουν δείγματα από τα 
καφςιμα και τα ελαιολιπαντικά ώςτε να ελζγχεται τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ 
προδιαγραφζσ ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ 

 

Σρόποσ Πλθρωμισ 

 

Α) Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των καυςίμων και των ελαιολιπαντικϊν από τον Διμο κα γίνεται τμθματικά και 
για το 100% τθσ αξίασ των καυςίμων (και των ελαιολιπαντικϊν) που παραδίδονται μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι αυτϊν και τθν φπαρξθ των δικαιολογθτικϊν που ορίηονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016. Ο προμθκευτισ για τα υγρά καφςιμα υποχρεοφται να προςκομίηει κεωρθμζνα τα 
τιμολόγια από το Ραρατθρθτιριο τιμϊν υγρϊν καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ για το Νομό Ριερίασ ι τον αρμόδιο φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. 

Θ εξόφλθςθ αυτϊν κα γίνεται Οικονομικι Υπθρεςία του Διμου μζςα ςε προκεςμία 20 θμερών.  

 

Β) Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των καυςίμων από τα Νομικά Ρρόςωπα κα γίνεται τμθματικά και για το 100% τθσ 
αξίασ των καυςίμων που παραδίδονται μετά τθν οριςτικι παραλαβι αυτϊν, φςτερα από τθν προςκόμιςθ 
των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία που διζπει αυτά μζςα ςε 
προκεςμία 20 θμερών. 

 

Ο προμθκευτισ για τα υγρά καφςιμα υποχρεοφται να προςκομίηει κεωρθμζνα τα τιμολόγια από το 
Ραρατθρθτιριο τιμϊν υγρϊν καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για το Νομό 
Ριερίασ ι τον αρμόδιο φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI – ΔΔΔ  

 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα 
ηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο 

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε 

δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη ζην Μέξνο Ι αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ΔΔΔ/ΣΔΤΓ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ 

/ΣΔΤΓ. Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

Πξνζσξηλφο αξηζκφο 

πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: αξηζκφο 

[], εκεξνκελία [], ζειίδα [] ENOTICES-diouolympou/2022-127092 

Αξηζκφο πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή αλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθεί, ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα 

είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (π.ρ. 

παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν) 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ 

επίπεδν: (π.ρ. www.promitheus. 

gov.gr/[ΑΓΑΜ Πξνθήξπμεο 

ζην ΚΗΜΓΗ]) 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξαθαιείζηε λα παξάζρεηε άιιεο πιεξνθνξίεο 

κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 2 
Σαπηφηεηα ηνπ αγνξαζηή 

Δπίζεκε νλνκαζία: ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ 

Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη: 997766391 

Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ 

ππάξρεη): www.dion-olympos.gr 
Πφιε: ΛΙΣΟΥΧΡΟ 

Οδφο θαη αξηζκφο: ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 15 

Σαρ. θσδ.: 60200 

Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο: 

Υνλδξφπνπινο Νηθφιανο / Γεσξγαληάο 

Θεφδσξνο 

Σειέθσλν: 2352350155 / 2352350148 

θαμ: 2352350167 

Ηι. ηαρ/κείν: promi@dion-olympos.gr 
Υψξα: GR 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Σίηινο: 

Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ ηνπ 

Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ 

γηα ηα έηε 2023, 2024 κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα έλα 

επηπιένλ έηνο (έηνο 2025) 
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χληνκε πεξηγξαθή: 

Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ θαη ησλ 

Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα ηα έηε 2023, 2024 κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα έλα 

επηπιένλ έηνο (έηνο 2025) 

Αξηζκφο αλαθνξάο αξρείνπ 

πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα (εάλ 

ππάξρεη): 

Μέξνο ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Δπσλπκία: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη επηθνηλσλίαο: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Σειέθσλν: 

θαμ: 

Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη 

Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ ππάξρεη): 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; 

Ναη / Όρη 

Ο ΟΦ απνηειεί πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 3 
Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε 

ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

% 

Δθφζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ νη ελδηαθεξφκελνη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεμία 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Ο ΟΦ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Δζληθφ χζηεκα (Πξν)Δπηινγήο 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο]; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ 

ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

- 

Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

- 

Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε 
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πηζηνπνίεζε θαη θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν 

- 

Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

Ναη / Όρη 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 4 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 

πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ; 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

O ΟΦ ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία καδί κε άιινπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 

άιινπο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε (ζπληνληζηήο, 

ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα...): 

- 

Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ 

θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο: 

- 

Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Σκήκαηα πνπ ζπκκεηάζρεη ν ΟΦ 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

Απάληεζε: 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 5 
Απάληεζε: 

- 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα #1 

Όλνκα: 

Δπψλπκν: 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 

Σφπνο γέλλεζεο: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 
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Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα: 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) 

θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Όλνκα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σχπνο ηαπηφηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 6 
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

Γελ βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε 

ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Όλνκα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σχπνο ηαπηφηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Μέξνο ΙΙΙ: Λφγνη απνθιεηζκνχ 
Α: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο βάζεη ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ιφγσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο: 

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 
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απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 7 
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γηαθζνξά 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 8 
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 
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- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Απάηε 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 9 
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 
- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 
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Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 10 
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 
.. 

Λφγνο(-νη) 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 11 
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Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Καηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Καηαβνιή θφξσλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη 

- 

Δλερφκελν πνζφ 

Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 

Ναη / Όρη 

Γηεπθξηλίζηε: 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 12 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

Ναη / Όρη 

.. 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη 

απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 
- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 
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- 

Καηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν 

θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν 

απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη 

- 

Δλερφκελν πνζφ 

Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 

Ναη / Όρη 

Γηεπθξηλίζηε: 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 13 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

Ναη / Όρη 

.. 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη 

απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 
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Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 14 
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 15 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Πηψρεπζε 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 
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λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 16 
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 
- 

Αλάινγε θαηάζηαζε πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο; 
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Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 17 
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Τπφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην 

Tειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα; 

Απάληεζε: 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 18 
Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
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Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

πκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 19 
Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 
- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 
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- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Παξνρή ζπκβνπιψλ ή εκπινθή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν εκπιαθεί ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Απάληεζε: 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 20 
Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Πξφσξε θαηαγγειία, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο 

Έρεη ππνζηεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξφσξε θαηαγγειία πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο, ή επηβνιή απνδεκηψζεσλ ή άιισλ παξφκνησλ θπξψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ελ ιφγσ πξνεγνχκελε ζχκβαζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Φεπδείο δειψζεηο, απφθξπςε πιεξνθνξηψλ, αληθαλφηεηα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, 

απφθηεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 21 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) έρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιεη, ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα, θαη δ) έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
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πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γ: Άιινη ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ελδέρεηαη λα πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 22 
Γ: Άιινη ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ελδέρεηαη λα πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία 

ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα 

Ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ 

Ιζρχνπλ νη ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 23 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
Α: Καηαιιειφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε. 

Δγγξαθή ζην ζρεηηθφ εκπνξηθφ κεηξψν 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά εκπνξηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα 

θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 
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- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 24 

Λήμε 
Μέξνο VΙ: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 

α) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη] ή 

β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα αξρή 

ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι, ελφηεηα Α, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην 

Μέξνο ΙΙΙ θαη ην Μέξνο IV ηνπ παξφληνο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι. 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο): 

Ηκεξνκελία 

Σφπνο 

Τπνγξαθή__. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σελίδα 131 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV –  Τπεύζπλε Γήισζε ρξόλνπ παξάδνζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο   

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 

Ζ αθξέβεηα ησλ ζηνηρεέσλ πνπ ππνβΪιινληαη κε απηά ηε δάισζε κπνξεέ λα ειεγρζεέ κε βΪζε 

ην αξρεέν Ϊιισλ ππεξεζηψλ (Ϊξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 
ΠαηΫξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 
ΜεηΫξαο: 

 

Ζκεξνκελέα γΫλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο ΓΫλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηένπ 
Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Σφπνο 
Καηνηθέαο: 

 Οδφο
: 

 Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 
(Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκεένπ 

(Δmail):  

 

 

Με αηνκηθά κνπ επζχλε θαη γλσξέδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3

, πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηεο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 22 ηνπ 
Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:   

Θα πξνκεζεχσ ηνλ Γάκν θαη ηα ΝνκηθΪ ηνπ Πξφζσπα κε πεηξΫιαην ζΫξκαλζεο κΫρξη ην κεζεκΫξη ηεο  
επφκελεο εξγΪζηκεο εκΫξαο απφ ηελ παξαγγειέα.  

 

 

Ζκεξνκελέα:      ……….20…… 

 

Ο – Ζ Γει. 
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(Τπνγξαθά) 

 

(1) ΑλαγξΪθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιέηε ά Αξρά ά ε Τπεξεζέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, πνπ 
απεπζχλεηαη ε αέηεζε. 

(2) ΑλαγξΪθεηαη νινγξΪθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδά γεγνλφηα ά αξλεέηαη ά απνθξχπηεη ηα αιεζηλΪ κε Ϋγγξαθε 
ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηηκσξεέηαη κε θπιΪθηζε ηνπιΪρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. ΔΪλ ν ππαέηηνο απηψλ ησλ πξΪμεσλ 
ζθφπεπε λα πξνζπνξέζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ά ζε Ϊιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιΪπηνληαο ηξέηνλ ά ζθφπεπε λα βιΪςεη 
Ϊιινλ, ηηκσξεέηαη κε θΪζεηξμε κΫρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξέπησζε αλεπΪξθεηαο ρψξνπ ε δάισζε ζπλερέδεηαη ζηελ πέζσ φςε ηεο θαη ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ 
δεινχληα ά ηελ δεινχζα.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο  

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΡΛΕΛΑΣ                                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ 

ΑΓ. ΝΛΚΟΛΑΟΥ 15  

60200 ΛΛΤΟΧΩΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ 22/2022 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ  Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 

 

(ΒΕΝΗΛΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ, ΡΕΤΕΛΑΛΟ ΚΛΝΘΣΘΣ, ΡΕΤΕΛΑΛΟ ΚΕΜΑΝΣΘΣ) 

 

ασ γνωρίηω ότι θ ποιότθτα των καυςίμων που προςφζρω  κα είναι όμοια με εκείνθ που 

παράγουν τα κρατικά διυλιςτιρια (ΕΛ.Δ.Α.). και ςυγκεκριμζνα τα προςφερόμενα είδθ κα είναι τα 

κάτωκι : 

 

Α/Α ΕΛΔΟΣ  ΧΩΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΕΤΑΛΕΛΑ  

1 ΒΕΝΗΛΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ    

2 ΡΕΤΕΛΑΛΟ ΚΛΝΘΣΘΣ    

3 ΡΕΤΕΛΑΛΟ ΚΕΜΑΝΣΘΣ    

  

 

Τα ανωτζρα είδθ καυςίμων κα πλθροφν όλα όςα ορίηονται ςτισ από 5-7-2022 τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ υπϋ αρικμ. 22/2022 μελζτθ.  

 

 

          /      / 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΡΛΕΛΑΣ                                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ 

ΑΓ. ΝΛΚΟΛΑΟΥ 15  

60200 ΛΛΤΟΧΩΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ 22/2022 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΜΑΚΑ ΛΛΡΑΝΤΛΚΩΝ όπωσ 
αυτι αναγράφεται ςτθν 
ετικζτα κάκε ςυςκευαςίασ.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ  

1,4,16,20 Ι 60 
ΛΛΤΩΝ 

1 Ζλαιο βενηινοκινθτιρων 15w-40   

2 Ζλαιο πετρελαιοκινθτιρων 20w-50   

3 Υδραυλικά Λάδια 68    

4 Υδραυλικά Λάδια 46   

5 Λάδι ATF   

6 Υγρά φρζνων   

7 
Αντιψυκτικό – αντικερμικό διάλυμα ζτοιμο 

προσ χριςθ 
  

8 
Ραραφλοφ μακράσ χριςθσ G 12 ζτοιμο προσ 

χριςθ 
  

9 Βαλβολίνθ SAE 90   

10 Βαλβολίνθ SAE 75w90   

11 
Αντιψυκτικό – αντικερμικό διάλυμα 
ςυμπυκνωμζνο, απαιτείται αραίωςθ  

  

12 
Μθ τοξικό υδατικό διάλυμα ουρίασ  τφπου 

AD BLUE 
  

13 
Ζλαιο μίξθσ ςε ςυςκευαςία 1 λίτρο με 

ενςωματωμζνο δοςομετρθτι   
  

14 Ζλαιο για κορδζλα αλυςοπρίονων 10αρακι    

 

Σημείωςη : ςτην ςτήλη μάρκα λιπαντικϊν  ςημειϊνεται μια  μάρκα. Η αναγραφή περιςςότερων 
θεωρείται εναλλακτική προςφορά πράγμα που επιςφρει απόρριψη τησ προςφοράσ. 

 

 

  Ληηφρσξν      …. /  ….. /….. 

       Ο πξνζθΫξσλ 

     (Υπογραφι – Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI – Τπεύζπλε Γήισζε  αλεθνδηαζκνύ κε πεηξέιαην θίλεζεο θαη 
βελδίλεο ακόιπβδεο 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 

Ζ αθξέβεηα ησλ ζηνηρεέσλ πνπ ππνβΪιινληαη κε απηά ηε δάισζε κπνξεέ λα ειεγρζεέ κε βΪζε 

ην αξρεέν Ϊιισλ ππεξεζηψλ (Ϊξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 
ΠαηΫξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 
ΜεηΫξαο: 

 

Ζκεξνκελέα γΫλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο ΓΫλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηένπ 
Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Σφπνο 
Καηνηθέαο: 

 Οδφο
: 

 Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 
(Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκεένπ 

(Δmail):  

 

 

Με αηνκηθά κνπ επζχλε θαη γλσξέδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3

, πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηεο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 22 ηνπ 
Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:   



 

 

Σελίδα 136 

Θα πξνκεζεχσ ηνλ Γάκν θαη ηα ΝνκηθΪ ηνπ Πξφζσπα κε πεηξΫιαην θέλεζεο θαη βελδέλε ρσξέο λα Ϋρσ 
ηελ δπλαηφηεηα Ϊξλεζεο γηα νπνηνδάπνηε ιφγν. Απφ ηελ ζηηγκά πνπ ιακβΪλσ ηελ εηδηθά εληνιά απφ ηνλ 
Γάκν θαη ζε νπνηαδάπνηε ψξα ιεηηνπξγέαο ηνπ πξαηεξένπ κνπ ζα πξνβαέλσ  Ϊκεζα ρσξέο θακέα ρξνληθά 
θαζπζηΫξεζε ζηελ ηξνθνδνζέα ησλ νρεκΪησλ ηνπ Γάκνπ. Δπέζεο δειψλσ φηη ζα Ϋρσ Ϊκεζε δηαζΫζηκε 
ηελ πνζφηεηα ησλ θαπζέκσλ πνπ θξέλεηαη απαξαέηεηε γηα ηνλ θαζεκεξηλφ αλεθνδηαζκφ ησλ νρεκΪησλ 
ηνπ Γάκνπ ζε ζπλελλφεζε κε ην γξαθεέν θέλεζεο ηνπ Γάκνπ. 

 

 

Ζκεξνκελέα:      ……….20…… 

 

Ο – Ζ Γει. 

 

 

 

(Τπνγξαθά) 

 

(1) ΑλαγξΪθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιέηε ά Αξρά ά ε Τπεξεζέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, πνπ απεπζχλεηαη ε αέηεζε. 

(2) ΑλαγξΪθεηαη νινγξΪθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδά γεγνλφηα ά αξλεέηαη ά απνθξχπηεη ηα αιεζηλΪ κε Ϋγγξαθε ππεχζπλε δάισζε 
ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηηκσξεέηαη κε θπιΪθηζε ηνπιΪρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. ΔΪλ ν ππαέηηνο απηψλ ησλ πξΪμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξέζεη ζηνλ 
εαπηφλ ηνπ ά ζε Ϊιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιΪπηνληαο ηξέηνλ ά ζθφπεπε λα βιΪςεη Ϊιινλ, ηηκσξεέηαη κε θΪζεηξμε κΫρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξέπησζε αλεπΪξθεηαο ρψξνπ ε δάισζε ζπλερέδεηαη ζηελ πέζσ φςε ηεο θαη ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ά 
ηελ δεινχζα.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIΗ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΡΛΕΛΑΣ                                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ 

ΑΓ. ΝΛΚΟΛΑΟΥ 15  

60200 ΛΛΤΟΧΩΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ 22/2022 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ  ΔΗΜΟ ΔΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ  ΚΑΙ ΣΑ 

ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ  ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2023 ΚΑΙ 2024 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΟ 

(ΕΣΟ 2025)» 

            Ρ  Ο Σ Φ Ο  Α 

          ΓΛΑ ΤΘΝ Α/ΒΑΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ  

                                                              (πετρζλαιο  κζρμανςθσ) 

              (Σμιμα 1) 

 

Του   ……………………………………………………………… 

Ζδρα ……………………………………………………………… 

Οδόσ ………………………………………. Αρικμόσ ………………. 

Τθλζφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΚΑΤΙΜΟΤ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ  

ΕΠΙ ΣΗ ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΠΩΛΗΗ ΟΠΩ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΣΑΙ ΚΑΘΕ 

ΦΟΡΑ  

 

 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 
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1. Ρετρζλαιο κζρμανςθσ ……...%  

 

 /      / 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΡΛΕΛΑΣ                                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ 

ΑΓ. ΝΛΚΟΛΑΟΥ 15  

60200 ΛΛΤΟΧΩΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ  22/2022 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ  ΔΗΜΟ ΔΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ  ΚΑΙ ΣΑ 
ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ  ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2023 ΚΑΙ 2024 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΟ 

(ΕΣΟ 2025)» 

            Ρ  Ο Σ Φ Ο  Α 

          ΓΛΑ ΤΘΝ Β/ΒΑΚΜΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ  

                                                                  (πετρζλαιο  κζρμανςθσ) 

 

               (Σμιμα 2)  

Του   ……………………………………………………………… 

Ζδρα ……………………………………………………………… 

Οδόσ ………………………………………. Αρικμόσ ………………. 

Τθλζφωνο ……………………………………………………………… 
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Fax : ……………………………………………………………… 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΚΑΤΙΜΟΤ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ  

ΕΠΙ ΣΗ ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΠΩΛΗΗ ΟΠΩ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΣΑΙ ΚΑΘΕ 

ΦΟΡΑ  

 

 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1. Ρετρζλαιο κζρμανςθσ ……...%  

 

 /      / 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΡΛΕΛΑΣ                                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ 

ΑΓ. ΝΛΚΟΛΑΟΥ 15  

60200 ΛΛΤΟΧΩΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ  22/2022 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ  ΔΗΜΟ ΔΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ  ΚΑΙ ΣΑ 
ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ  ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2023 ΚΑΙ 2024 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΟ 

(ΕΣΟ 2025)» 

    Ρ  Ο Σ Φ Ο  Α   

                  ΓΛΑ  ΤΟΝ    

      ΔΘΜΟ ΔΛΟΥ - ΟΛΥΜΡΟΥ 

 

 

                         (πετρζλαιο  κζρμανςθσ) 

                (Σμιμα 3)  

Του   ……………………………………………………………… 

Ζδρα ……………………………………………………………… 

Οδόσ ………………………………………. Αρικμόσ ………………. 

Τθλζφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΚΑΤΙΜΟΤ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ  

ΕΠΙ ΣΗ ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΠΩΛΗΗ ΟΠΩ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΣΑΙ ΚΑΘΕ 

ΦΟΡΑ  

 

 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1. Ρετρζλαιο κζρμανςθσ ……...%  

 

 /      / 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΡΛΕΛΑΣ                                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ 

ΑΓ. ΝΛΚΟΛΑΟΥ 15  

60200 ΛΛΤΟΧΩΟ  

 

   ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ  22/2022          

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ  ΔΗΜΟ ΔΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ  ΚΑΙ ΣΑ 
ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ  ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2023 ΚΑΙ 2024 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΟ 

(ΕΣΟ 2025)» 

    Ρ  Ο Σ Φ Ο  Α   

                  ΓΛΑ  ΤΟΝ     

      ΔΘΜΟ ΔΛΟΥ - ΟΛΥΜΡΟΥ 

 

 

                             (πετρζλαιο  κίνθςθσ) 

                                (Σμιμα 4)  

 

Του   ……………………………………………………………… 

Ζδρα ……………………………………………………………… 

Οδόσ ………………………………………. Αρικμόσ ………………. 

Τθλζφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 
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Α/Α ΕΙΔΟ ΚΑΤΙΜΟΤ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ  

ΕΠΙ ΣΗ ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΠΩΛΗΗ ΟΠΩ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΣΑΙ ΚΑΘΕ 

ΦΟΡΑ  

 

 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1. Ρετρζλαιο κίνθςθσ  ……...%  

 

 /      / 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΡΛΕΛΑΣ                                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ 

ΑΓ. ΝΛΚΟΛΑΟΥ 15  

60200 ΛΛΤΟΧΩΟ  

 

 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ  22/2022 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ  ΔΗΜΟ ΔΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ  ΚΑΙ ΣΑ 
ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ  ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2023 ΚΑΙ 2024 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΟ 

(ΕΣΟ 2025)» 

    Ρ  Ο Σ Φ Ο  Α   

                  ΓΛΑ    ΤΟΝ     

      ΔΘΜΟ ΔΛΟΥ - ΟΛΥΜΡΟΥ 
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                                                                   (βενηίνθ αμόλυβδθ) 

                                                               (Σμιμα 5)  

 

 

Του   ……………………………………………………………… 

Ζδρα ……………………………………………………………… 

Οδόσ ………………………………………. Αρικμόσ ………………. 

Τθλζφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΚΑΤΙΜΟΤ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ  

ΕΠΙ ΣΗ ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΠΩΛΗΗ ΟΠΩ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΣΑΙ ΚΑΘΕ 

ΦΟΡΑ  

 

 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 Βενηίνθ αμόλυβδθ ……...%  

 

 /      / 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΡΛΕΛΑΣ                                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ 
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ΑΓ. ΝΛΚΟΛΑΟΥ 15  

60200 ΛΛΤΟΧΩΟ  

 

 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ  22/2022 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ  ΔΗΜΟ ΔΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ  ΚΑΙ ΣΑ 
ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ  ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2023 ΚΑΙ 2024 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΟ 

(ΕΣΟ 2025)» 

Ρ  Ο Σ Φ Ο  Α 

ΓΛΑ    ΤΟΝ 

ΔΘΜΟ ΔΛΟΥ - ΟΛΥΜΡΟΥ 

 

(ελαιολιπαντικά) 

                                                               (Σμιμα 6)  

 

 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
Ροςότθτα  

(ΛΛΤΑ) ΕΤΟΥΣ 
2023 

Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ) ΕΤΟΥΣ 

2024 

Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ) ΕΤΟΥΣ 

2025 (ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΗ) 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΕΤΩΝ 

2023, 2024 ΚΑΛ 2025 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 

€ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 Ζλαιο βενηινοκινθτιρων 15w-40 700 700 700 2.100   

2 Ζλαιο πετρελαιοκινθτιρων 20w-50 3.000 3.000 3.000 9.000   

3 Υδραυλικά Λάδια 68  3.000 3.000 3.000 9.000   

4 Υδραυλικά Λάδια 46 2.000 2.000 2.000 6.000   

5 Λάδι ATF 500 500 500 1.500   

6 Υγρά φρζνων 300 300 300 900   

7 
Αντιψυκτικό – αντικερμικό διάλυμα 

ζτοιμο προσ χριςθ 
200 200 200 600   

8 
Ραραφλοφ μακράσ χριςθσ G 12 

ζτοιμο προσ χριςθ 
200 200 200 600   

9 Βαλβολίνθ SAE 90 300 300 300 900   

10 Βαλβολίνθ SAE 75w90 300 300 300 900   

11 
Αντιψυκτικό – αντικερμικό διάλυμα 

ςυμπυκνωμζνο, απαιτείται 
αραίωςθ  

450 450 450 1.350   

12 
Μθ τοξικό υδατικό διάλυμα ουρίασ  

τφπου AD BLUE 
1.000 1.000 1.000 3.000   

13 
Ζλαιο μίξθσ ςε ςυςκευαςία 1 λίτρο 

με ενςωματωμζνο δοςομετρθτι   
300 300 300 900   

14 
Ζλαιο για κορδζλα αλυςοπρίονων 

10αρακι  
200 200 200 600   
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 ΤΝΟΛΟ       

 ΦΠΑ 24%       

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ       

 

 

              /      / 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Δθδφηεο (Πιάξεο επσλπκέα Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ 

ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ (Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) 

Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο: …………………………….. 

Πξνο: (Πιάξεο επσλπκέα ΑλαζΫηνπζαο Αξράο/ΑλαζΫηνληνο ΦνξΫα162)............................. 

(Γηεχζπλζε ΑλαζΫηνπζαο Αξράο/ΑλαζΫηνληνο ΦνξΫα163) ......................................... 

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ164. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιά αλΫθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο  

κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ  …………………………165 ππΫξ ηνπ  

                                                           
162

  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
163

  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
164

  Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο 

χρθματικό ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται 

ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ (άρκρο 157 ν. 4281/2014). 
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(i) [ζε πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ά 

(ii) [ζε πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιάξε επσλπκέα) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ά 

(iii) [ζε πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιάξε επσλπκέα) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

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

β) (πιάξε επσλπκέα) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

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

γ) (πιάξε επσλπκέα) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................…………………………………..166  

αηνκηθΪ θαη γηα θΪζε κέα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ 

ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο κειψλ ηεο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο,  

γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ/ηεο/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελέα) ..................... 

Γηαθάξπμε/Πξφζθιεζε/ Πξφζθιεζε Δθδάισζεο ΔλδηαθΫξνληνο 

.....................................................167 ηεο/ηνπ (ΑλαζΫηνπζαο Αξράο / ΑλαζΫηνληνο θνξΫα), γηα ηελ 

αλΪδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο: “(ηέηινο ζχκβαζεο)”/ γηα ην/α ηκάκα/ηα 

...............168  

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρά ζηελ αλσηΫξσ απνξξΫνπζεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε εγγύεζε) θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξεέηαη ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ 

κΫξνπο καο αληέξξεζε, ακθηζβάηεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο 

απαέηεζεο ζαο κΫζα ζε ....................εκΫξεο 169 απφ ηελ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη θαη ηελ ………………………………………………….. 170.  

                                                                                                                                                                                                 
165

   ο.π. υπος. 3. 
166

  Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
167

  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν /  υπθρεςιϊν, κλπ ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 

118/2007.  
168

 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.  
169

  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
170  ΣΘΜΕΛΩΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) 
θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 157 παρ. 1 περ. 
α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
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ά 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξηο φηνπ απηά καο επηζηξαθεέ ά κΫρξηο φηνπ ιΪβνπκε Ϋγγξαθε δάισζά ζαο 

φηη κπνξνχκε λα ζεσξάζνπκε ηελ ΣξΪπεδα καο απαιιαγκΫλε απφ θΪζε ζρεηηθά ππνρξΫσζε 

εγγπνδνζέαο καο.  

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε 

ηζρχνλ πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηεέλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ Ϋγγξαθν ηεο Τπεξεζέαο ζαο, 

ζην νπνέν επηζπλΪπηεηαη ε ζπλαέλεζε ηνπ ππΫξ νπ γηα ηελ παξΪηαζε ηεο πξνζθνξΪο, ζχκθσλα 

κε ην Ϊξζξν ... ηεο Γηαθάξπμεο/Πξφζθιεζεο/Πξφζθιεζεο Δθδάισζεο ΔλδηαθΫξνληνο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αέηεκΪ ζαο ζα καο ππνβιεζεέ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο171.  

 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ, 

ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην ησλ εγγπάζεσλ πνπ Ϋρνπκε 

ην δηθαέσκα λα εθδέδνπκε172. 

 

(ΔμνπζηνδνηεκΫλε Τπνγξαθά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
171

  Άρκρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
172

  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Δθδφηεο (Πιάξεο επσλπκέα Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ 

ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ (Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.)  

Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο: (Πιάξεο επσλπκέα ΑλαζΫηνπζαο Αξράο/ΑλαζΫηνληνο ΦνξΫα1)................................. 

(Γηεχζπλζε ΑλαζΫηνπζαο Αξράο/ΑλαζΫηνληνο ΦνξΫα)2................................ 

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ3. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιά αλΫθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

επξψ………………………………………………………………………..4 

ππΫξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ά 

(ii) [ζε πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιάξε επσλπκέα) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ά 

(iii) [ζε πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιάξε επσλπκέα) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

β) (πιάξε επσλπκέα) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

γ) (πιάξε επσλπκέα) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. 

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο / θνηλνπξαμέαο) 

αηνκηθΪ θαη γηα θΪζε κέα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ 

ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο κειψλ ηεο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο, 

                                                           
1
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
  Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

4
  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
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γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ηνπ/σλ ηκάκαηνο/ησλ ..5/ ηεο ππ αξηζ ..... ζχκβαζεο “(τίτλος σύμβασης)”, 

ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελέα) ........................ Γηαθάξπμε / Πξφζθιεζε / Πξφζθιεζε 

Δθδάισζεο ΔλδηαθΫξνληνο 6 ........................... ηεο/ηνπ (ΑλαζΫηνπζαο Αξράο/ΑλαζΫηνληνο θνξΫα). 

Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξεέηαη ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ 

κΫξνπο καο αληέξξεζε, ακθηζβάηεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο 

απαέηεζεο ζαο κΫζα ζε ....….    εκΫξεο7 απφ ηελ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιΫπεηαη νξηζκΫλνο ρξφλνο ζηα Ϋγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο8) 

ά  

κΫρξηο φηνπ απηά καο επηζηξαθεέ ά κΫρξηο φηνπ ιΪβνπκε Ϋγγξαθε δάισζά ζαο φηη κπνξνχκε λα 

ζεσξάζνπκε ηελ ΣξΪπεδα καο απαιιαγκΫλε απφ θΪζε ζρεηηθά ππνρξΫσζε εγγπνδνζέαο καο.  

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε 

ηζρχνλ πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ, 

ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην ησλ εγγπάζεσλ πνπ Ϋρνπκε 

ην δηθαέσκα λα εθδέδνπκε9. 

 

(ΔμνπζηνδνηεκΫλε Τπνγξαθά) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5  Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία 

υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

6
  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 

118/2007. 
7
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

8  Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει 
να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο 
αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ 
διακιρυξθ.  
9
  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 

κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IX – ρέδηα πκβάζεσλ  

 

 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ                                                 

ΛΛΤΟΧΩΟ ΡΛΕΛΑΣ  

  

                                                        ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ    

ην Ληηφρσξν ζάκεξα ζηηο ………-2022 νη ππνγεγξακκΫλνη α) Ζ Ενπδνχξα νθέα  Πξφεδξνο ηεο 
πξσηνβΪζκηαο ζρνιηθάο επηηξνπάο  ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ θαη β) Ο πξνκεζεπηάο …….  
ζπκθψλεζαλ θαη απνδΫρηεθαλ ηα εμάο:  

 

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκΫλσλ κε ηελ παξαπΪλσ  ηδηφηεηα ηνπ θαη Ϋρνληαο ππφςε : 

 

1.Σελ ππ. αξηζ. 397/2022 Απφθαζε ηεο Ο.Δ. κε ζΫκα  «Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 
θαηαξηηζκφο ησλ φξσλ ηνπ δηεζλά αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλΪζεζε ηεο 
πξνκάζεηαο κε ηέηιν «Πξνκάζεηα πγξψλ θαπζέκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ 
θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ» γηα ηα Ϋηε 2023, 2024 κε δηθαέσκα πξναέξεζεο γηα Ϋλα 
επηπιΫνλ Ϋηνο (Ϋηνο 2025) θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπάο δηελΫξγεηαο δηαγσληζκνχ» 

2. Σελ κε αξηζκ. πξση. 431/12898/18-8-2022 δηαθάξπμε ηνπ ΓεκΪξρνπ. 

3. Σν απφ …………. πξαθηηθφ απνζθξΪγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ  

4. Σν απφ ……………… πξαθηηθφ απνζθξΪγηζεο νηθνλνκηθψλ  πξνζθνξψλ 

5. Σελ ππ αξηζκ …………… απφθαζε ηεο ΟΔ κε ζΫκα «Έγθξηζε ά κε  πξαθηηθνχ δεκνπξαζέαο 
(δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο – ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) γηα ηνλ δηαγσληζκφ ηεο 
πξνκάζεηαο «Πξνκάζεηα πγξψλ θαπζέκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ θαη ησλ 
Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ» γηα ηα Ϋηε 2023, 2024 κε δηθαέσκα πξναέξεζεο γηα Ϋλα επηπιΫνλ Ϋηνο 
(Ϋηνο 2025) 

6. Σελ ππ΄ αξηζκ. …………..  ΠξΪμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ 

 

                                                                                    

                                                              ΑΝΑΘΔΣΔΗ  

ηνλ δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκΫλσλ ηελ πξνκάζεηα πγξψλ θαπζέκσλ γηα ηνλ Γάκν Γένπ-Οιχκπνπ 
(πεηξέιαην ζέξκαλζεο  ηκήκα 1 πξσηνβάζκηαο ζρνιηθήο επηηξνπήο) γηα ηελ θΪιπςε ησλ 
αλαγθψλ ηνπ φπσο πξνζδηνξέδεηαη παξαθΪησ : 

 

1. Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη  γηα  δηΪζηεκα Ϋσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξένπ  2024  
2. Οη αλαγθαέεο πνζφηεηεο γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ζα δηαηέζεληαη κε ηηο παξαθΪησ ηηκΫο 

: 

      α) ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο Ϋθπησζε …………….% 
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           Ζ ηειηθά ηηκά  ζα δηακνξθψλεηαη κε ηελ εθαξκνγά ηνπ αλσηΫξνπ πνζνζηνχ Ϋθπησζεο 
πΪλσ ζηε δηακνξθνχκελε θΪζε θνξΪ κΫζε ιηαληθά ηηκά πψιεζεο ηνπ θαπζέκνπ ηελ εκΫξα 
παξΪδνζεο.  

 

Ζ ζπλνιηθά πξνβιεπόκελε δαπάλε ζύκθσλα κε ηελ 22/2022 κειέηε ηνπ Γήκνπ 
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 321.250,00€ πιένλ Φ.Π.Α. ήηνη: α) Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  
160.625,00€ πιένλ ΦΠΑ (125.000ιίηξα) γηα ην έηνο 2023 θαη  Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 
160.625,00€ πιένλ ΦΠΑ (125.000ιίηξα) γηα ην έηνο 2024 

         

Ζ πιεξσκά ηεο αμέαο ησλ θαπζέκσλ ζα γέλεηαη κΫζα ζε πξνζεζκέα  εέθνζη (20 ) εκεξψλ 
απφ ηελ παξαιαβά ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά. Σν ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηά εληφο 
δΫθα (10) εκεξψλ ζα ζεσξεέηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά κε θξνληέδα θαη επζχλε ηνπ, γηα ηελ 
θαλνληθφηεηα ηεο ηηκάο.      

3. Ζ πνηφηεηα ησλ θαπζέκσλ ζα εέλαη απηά πνπ νξέδεηαη απφ ηηο ζρεηηθΫο απνθΪζεηο ηνπ 
Γεληθνχ Υεκεένπ ηνπ ΚξΪηνπο. 

4. Ζ παξΪδνζε ησλ πγξψλ θαπζέκσλ ζα γέλεηαη ηκεκαηηθΪ θαη φπσο εηδηθφηεξα νξέδεηαη ζηα 
αληέζηνηρα Ϊξζξα ηεο ππ΄ξηζκ. 22/2022 κειΫηεο θαη ηεο   ππ΄αξηζκ. 431/12898/18-8-2022 
δηαθάξπμεο ηνπ ΓεκΪξρνπ  

5. Οη θξαηάζεηο ππΫξ αζθαιηζηηθψλ ηακεέσλ   πνπ αθνξνχλ θαχζηκα γηα ηελ  θέλεζε ησλ 
ππεξεζηαθψλ απηνθηλάησλ επηβαξχλνπλ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά (Ν. 4071/12 Ϊξζξν 6 παξ. 
15) θαη νη ινηπΫο θξαηάζεηο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηά.  

6. Οη φξνη πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ κε αξηζκ. 22/2022 κειΫηε θαη ζηελ ππ΄ αξηζκ. 431/12898/18-
8-2022 δηαθάξπμε ηνπ ΓεκΪξρνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηνπ παξφληνο 
ζπκθσλεηηθνχ, Ϋζησ θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη ζην θεέκελφ ηνπ.   

7. Γηα θΪζε παξΪβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη ησλ 
Αξρψλ ηεο θαιάο πέζηεο απφ ηνλ πξνκεζεπηά επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο πνπ 
πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο Διιεληθάο λνκνζεζέαο  

8. Ο δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκΫλσλ αλαιακβΪλνληαο ηελ πξνκάζεηα δάισζε φηη Ϋιαβε γλψζε 
φισλ ησλ αλσηΫξσ φξσλ θαη απνδΫρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα, θαηΫζεζε δε γηα ηελ θαιά 
εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηελ ππ΄αξηζκ. …….. εγγπεηηθά επηζηνιά ηεο  ………….. 
ΣξΪπεδαο πνζνχ……………€. Ζ αλσηΫξσ εγγπεηηθά  θαιάο εθηΫιεζεο θαηΪ ηελ δηΪξθεηα 
εθαξκνγάο ηεο ζχκβαζεο κπνξεέ λα απνδεζκεχεηε ζηαδηαθΪ θαηΪ ην πνζφ πνπ αλαινγεέ 
ζηελ αμέα ηνπ κΫξνπο ηεο πξνκάζεηαο πνπ παξαιάθζεθε.  

 

Σν παξψλ ζπληΪρζεθε ζε  ηξέα (3) αληέηππα θαη ππνγξΪθζεθε απζεκεξφλ. ηνλ πξνκεζεπηά 
παξαδφζεθε Ϋλα (1) αληέγξαθν.  

                                  ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

               Η  ΠΡΟΕΔΡΟ                                              Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ  
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ                                                 

ΛΛΤΟΧΩΟ ΡΛΕΛΑΣ  

  

                                                        ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ    

ην Ληηφρσξν ζάκεξα ζηηο ………-2022 νη ππνγεγξακκΫλνη α) Ο Λακπνλέθνο Νηθφιανο  Πξφεδξνο 
ηεο δεπηεξνβΪζκηαο ζρνιηθάο επηηξνπάο  ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ θαη β) Ο πξνκεζεπηάο …….  
ζπκθψλεζαλ θαη απνδΫρηεθαλ ηα εμάο:  

 

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκΫλσλ κε ηελ παξαπΪλσ  ηδηφηεηα ηνπ θαη Ϋρνληαο ππφςε : 

 

1.Σελ ππ. αξηζ. 397/2022 Απφθαζε ηεο Ο.Δ. κε ζΫκα  «Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 
θαηαξηηζκφο ησλ φξσλ ηνπ δηεζλά αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλΪζεζε ηεο 
πξνκάζεηαο κε ηέηιν «Πξνκάζεηα πγξψλ θαπζέκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ 
θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ» γηα ηα Ϋηε 2023, 2024 κε δηθαέσκα πξναέξεζεο γηα Ϋλα 
επηπιΫνλ Ϋηνο (Ϋηνο 2025) θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπάο δηελΫξγεηαο δηαγσληζκνχ» 

2. Σελ κε αξηζκ. πξση. 431/12898/18-8-2022 δηαθάξπμε ηνπ ΓεκΪξρνπ. 

3. Σν απφ …………. πξαθηηθφ απνζθξΪγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ  

4. Σν απφ ……………… πξαθηηθφ απνζθξΪγηζεο νηθνλνκηθψλ  πξνζθνξψλ 

5. Σελ ππ αξηζκ …………… απφθαζε ηεο ΟΔ κε ζΫκα «Έγθξηζε ά κε  πξαθηηθνχ δεκνπξαζέαο 
(δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο – ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) γηα ηνλ δηαγσληζκφ ηεο 
πξνκάζεηαο «Πξνκάζεηα πγξψλ θαπζέκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ θαη ησλ 
Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ» γηα ηα Ϋηε 2023, 2024 κε δηθαέσκα πξναέξεζεο γηα Ϋλα επηπιΫνλ Ϋηνο 
(Ϋηνο 2025)» 

6. Σελ ππ΄ αξηζκ. …………..  ΠξΪμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ 

 

                                                                                    

                                                              ΑΝΑΘΔΣΔΗ  

ηνλ δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκΫλσλ ηελ πξνκάζεηα πγξψλ θαπζέκσλ γηα ηνλ Γάκν Γένπ-Οιχκπνπ 
(πεηξέιαην ζέξκαλζεο  ηκήκα 2 δεπηεξνβάζκηαο ζρνιηθήο επηηξνπήο) γηα ηελ θΪιπςε ησλ 
αλαγθψλ ηνπ φπσο πξνζδηνξέδεηαη παξαθΪησ : 

 

1. Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη  γηα  δηΪζηεκα Ϋσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξένπ  2024  
2. Οη αλαγθαέεο πνζφηεηεο γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ζα δηαηέζεληαη κε ηηο παξαθΪησ ηηκΫο : 

      α) ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο Ϋθπησζε …………….% 

           Ζ ηειηθά ηηκά  ζα δηακνξθψλεηαη κε ηελ εθαξκνγά ηνπ αλσηΫξνπ πνζνζηνχ Ϋθπησζεο 
πΪλσ ζηε δηακνξθνχκελε θΪζε θνξΪ κΫζε ιηαληθά ηηκά πψιεζεο ηνπ θαπζέκνπ ηελ εκΫξα 
παξΪδνζεο.  

 

Ζ ζπλνιηθά πξνβιεπόκελε δαπάλε ζύκθσλα κε ηελ 22/2022 κειέηε ηνπ Γήκνπ 
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 192.750,00€ πιένλ Φ.Π.Α. ήηνη: α) Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  
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96.375,00€ πιένλ ΦΠΑ (75.000ιίηξα) γηα ην έηνο 2023 θαη     Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 
96.375,00€ πιένλ ΦΠΑ (75.000ιίηξα) γηα ην έηνο 2024 

         

Ζ πιεξσκά ηεο αμέαο ησλ θαπζέκσλ ζα γέλεηαη κΫζα ζε πξνζεζκέα  εέθνζη (20 ) εκεξψλ 
απφ ηελ παξαιαβά ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά. Σν ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηά εληφο 
δΫθα (10) εκεξψλ ζα ζεσξεέηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά κε θξνληέδα θαη επζχλε ηνπ, γηα ηελ 
θαλνληθφηεηα ηεο ηηκάο.      

3. Ζ πνηφηεηα ησλ θαπζέκσλ ζα εέλαη απηά πνπ νξέδεηαη απφ ηηο ζρεηηθΫο απνθΪζεηο ηνπ 
Γεληθνχ Υεκεένπ ηνπ ΚξΪηνπο. 
4. Ζ παξΪδνζε ησλ πγξψλ θαπζέκσλ ζα γέλεηαη ηκεκαηηθΪ θαη φπσο εηδηθφηεξα νξέδεηαη ζηα 
αληέζηνηρα Ϊξζξα ηεο ππ΄ξηζκ. 22/2022 κειΫηεο θαη ηεο   ππ΄αξηζκ. 431/12898/18-8-2022 
δηαθάξπμεο ηνπ ΓεκΪξρνπ  
5. Οη θξαηάζεηο ππΫξ αζθαιηζηηθψλ ηακεέσλ   πνπ αθνξνχλ θαχζηκα γηα ηελ  θέλεζε ησλ 
ππεξεζηαθψλ απηνθηλάησλ επηβαξχλνπλ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά (Ν. 4071/12 Ϊξζξν 6 παξ. 15) 
θαη νη ινηπΫο θξαηάζεηο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηά.  
6. Οη φξνη πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ κε αξηζκ. 22/2022 κειΫηε θαη ζηελ ππ΄ αξηζκ. 431/12898/18-
8-2022 δηαθάξπμε ηνπ ΓεκΪξρνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηνπ παξφληνο 
ζπκθσλεηηθνχ, Ϋζησ θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη ζην θεέκελφ ηνπ.   
7. Γηα θΪζε παξΪβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη ησλ 
Αξρψλ ηεο θαιάο πέζηεο απφ ηνλ πξνκεζεπηά επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη 
απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο Διιεληθάο λνκνζεζέαο  
8. Ο δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκΫλσλ αλαιακβΪλνληαο ηελ πξνκάζεηα δάισζε φηη Ϋιαβε γλψζε 
φισλ ησλ αλσηΫξσ φξσλ θαη απνδΫρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα, θαηΫζεζε δε γηα ηελ θαιά 
εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηελ ππ΄αξηζκ. …….. εγγπεηηθά επηζηνιά ηεο  ………….. 
ΣξΪπεδαο πνζνχ……………€. Ζ αλσηΫξσ εγγπεηηθά  θαιάο εθηΫιεζεο θαηΪ ηελ δηΪξθεηα 
εθαξκνγάο ηεο ζχκβαζεο κπνξεέ λα απνδεζκεχεηε ζηαδηαθΪ θαηΪ ην πνζφ πνπ αλαινγεέ ζηελ 
αμέα ηνπ κΫξνπο ηεο πξνκάζεηαο πνπ παξαιάθζεθε.  

 

Σν παξψλ ζπληΪρζεθε ζε  ηξέα (3) αληέηππα θαη ππνγξΪθζεθε απζεκεξφλ. ηνλ πξνκεζεπηά 
παξαδφζεθε Ϋλα (1) αληέγξαθν.  

 

                                  ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ                                               Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ  
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ                                                 

ΛΛΤΟΧΩΟ ΡΛΕΛΑΣ  

  

                                                        ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ    

ην Ληηφρσξν ζάκεξα ζηηο ………-2022 νη ππνγεγξακκΫλνη α) Γεξνιηφιηνο Κ. ΔπΪγγεινο 
Γάκαξρνο ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ θαη β) Ο πξνκεζεπηάο …….  ζπκθψλεζαλ θαη απνδΫρηεθαλ 
ηα εμάο:  

 

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκΫλσλ κε ηελ παξαπΪλσ  ηδηφηεηα ηνπ θαη Ϋρνληαο ππφςε : 

 

1.Σελ ππ. αξηζ. 397/2022 Απφθαζε ηεο Ο.Δ. κε ζΫκα  «Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 
θαηαξηηζκφο ησλ φξσλ ηνπ δηεζλά αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλΪζεζε ηεο 
πξνκάζεηαο κε ηέηιν «Πξνκάζεηα πγξψλ θαπζέκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ 
θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ» γηα ηα Ϋηε 2023, 2024 κε δηθαέσκα πξναέξεζεο γηα Ϋλα 
επηπιΫνλ Ϋηνο (Ϋηνο 2025) θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπάο δηελΫξγεηαο δηαγσληζκνχ» 

2. Σελ κε αξηζκ. πξση. 431/12898/18-8-2022 δηαθάξπμε ηνπ ΓεκΪξρνπ. 

3. Σν απφ …………. πξαθηηθφ απνζθξΪγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ  

4. Σν απφ ……………… πξαθηηθφ απνζθξΪγηζεο νηθνλνκηθψλ  πξνζθνξψλ 

5. Σελ ππ αξηζκ …………… απφθαζε ηεο ΟΔ κε ζΫκα «Έγθξηζε ά κε  πξαθηηθνχ δεκνπξαζέαο 
(δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο – ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) γηα ηνλ δηαγσληζκφ ηεο 
πξνκάζεηαο «Πξνκάζεηα πγξψλ θαπζέκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ θαη ησλ 
Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ» γηα ηα Ϋηε 2023, 2024 κε δηθαέσκα πξναέξεζεο γηα Ϋλα επηπιΫνλ Ϋηνο 
(Ϋηνο 2025)» 

6. Σελ ππ΄ αξηζκ. …………..  ΠξΪμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ 

 

                                                                                    

                                                              ΑΝΑΘΔΣΔΗ  

ηνλ δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκΫλσλ ηελ πξνκάζεηα πγξψλ θαπζέκσλ γηα ηνλ Γάκν Γένπ-Οιχκπνπ 
(πεηξέιαην ζέξκαλζεο  ηκήκα 3 γηα ηνλ Γήκν Γίνπ - Οιύκπνπ) γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ 
ηνπ φπσο πξνζδηνξέδεηαη παξαθΪησ : 

 

1. Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη  γηα  δηΪζηεκα Ϋσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξένπ  2024  
2. Οη αλαγθαέεο πνζφηεηεο γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ζα δηαηέζεληαη κε ηηο παξαθΪησ ηηκΫο : 

      α) ΠεηξΫιαην ζΫξκαλζεο Ϋθπησζε …………….% 

           Ζ ηειηθά ηηκά  ζα δηακνξθψλεηαη κε ηελ εθαξκνγά ηνπ αλσηΫξνπ πνζνζηνχ Ϋθπησζεο 
πΪλσ ζηε δηακνξθνχκελε θΪζε θνξΪ κΫζε ιηαληθά ηηκά πψιεζεο ηνπ θαπζέκνπ ηελ εκΫξα 
παξΪδνζεο.  

 

Ζ ζπλνιηθά πξνβιεπόκελε δαπάλε ζύκθσλα κε ηελ 22/2022 κειέηε ηνπ Γήκνπ 
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 179.900,00€ πιένλ Φ.Π.Α. ήηνη: α) Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  
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89.950,00€ πιένλ ΦΠΑ (70.000ιίηξα) γηα ην έηνο 2023 θαη     Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 
89.950,00€ πιένλ ΦΠΑ (70.000ιίηξα) γηα ην έηνο 2024 

         

Ζ πιεξσκά ηεο αμέαο ησλ θαπζέκσλ ζα γέλεηαη κΫζα ζε πξνζεζκέα  εέθνζη (20 ) εκεξψλ 
απφ ηελ παξαιαβά ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά. Σν ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηά εληφο 
δΫθα (10) εκεξψλ ζα ζεσξεέηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά κε θξνληέδα θαη επζχλε ηνπ, γηα ηελ 
θαλνληθφηεηα ηεο ηηκάο.      

3. Ζ πνηφηεηα ησλ θαπζέκσλ ζα εέλαη απηά πνπ νξέδεηαη απφ ηηο ζρεηηθΫο απνθΪζεηο ηνπ 
Γεληθνχ Υεκεένπ ηνπ ΚξΪηνπο. 
4. Ζ παξΪδνζε ησλ πγξψλ θαπζέκσλ ζα γέλεηαη ηκεκαηηθΪ θαη φπσο εηδηθφηεξα νξέδεηαη ζηα 
αληέζηνηρα Ϊξζξα ηεο ππ΄ξηζκ. 22/2022 κειΫηεο θαη ηεο   ππ΄αξηζκ. 431/12898/18-8-2022 
δηαθάξπμεο ηνπ ΓεκΪξρνπ  
5. Οη θξαηάζεηο ππΫξ αζθαιηζηηθψλ ηακεέσλ   πνπ αθνξνχλ θαχζηκα γηα ηελ  θέλεζε ησλ 
ππεξεζηαθψλ απηνθηλάησλ επηβαξχλνπλ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά (Ν. 4071/12 Ϊξζξν 6 παξ. 15) 
θαη νη ινηπΫο θξαηάζεηο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηά.  
6. Οη φξνη πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ κε αξηζκ. 22/2022 κειΫηε θαη ζηελ ππ΄ αξηζκ. 431/12898/18-
8-2022 δηαθάξπμε ηνπ ΓεκΪξρνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηνπ παξφληνο 
ζπκθσλεηηθνχ, Ϋζησ θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη ζην θεέκελφ ηνπ.   
7. Γηα θΪζε παξΪβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη ησλ 
Αξρψλ ηεο θαιάο πέζηεο απφ ηνλ πξνκεζεπηά επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη 
απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο Διιεληθάο λνκνζεζέαο  
8. Ο δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκΫλσλ αλαιακβΪλνληαο ηελ πξνκάζεηα δάισζε φηη Ϋιαβε γλψζε 
φισλ ησλ αλσηΫξσ φξσλ θαη απνδΫρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα, θαηΫζεζε δε γηα ηελ θαιά 
εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηελ ππ΄αξηζκ. …….. εγγπεηηθά επηζηνιά ηεο  ………….. 
ΣξΪπεδαο πνζνχ……………€. Ζ αλσηΫξσ εγγπεηηθά  θαιάο εθηΫιεζεο θαηΪ ηελ δηΪξθεηα 
εθαξκνγάο ηεο ζχκβαζεο κπνξεέ λα απνδεζκεχεηε ζηαδηαθΪ θαηΪ ην πνζφ πνπ αλαινγεέ ζηελ 
αμέα ηνπ κΫξνπο ηεο πξνκάζεηαο πνπ παξαιάθζεθε.  

 

Σν παξψλ ζπληΪρζεθε ζε  ηξέα (3) αληέηππα θαη ππνγξΪθζεθε απζεκεξφλ. ηνλ πξνκεζεπηά 
παξαδφζεθε Ϋλα (1) αληέγξαθν.  

 

                                  ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ                                            Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ  
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ                                                 

ΛΛΤΟΧΩΟ ΡΛΕΛΑΣ  

  

                                                        ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ    

ην Ληηφρσξν ζάκεξα ζηηο ………-2022 νη ππνγεγξακκΫλνη α) Γεξνιηφιηνο Κ. ΔπΪγγεινο 
Γάκαξρνο ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ θαη β) Ο πξνκεζεπηάο …….  ζπκθψλεζαλ θαη απνδΫρηεθαλ 
ηα εμάο:  

 

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκΫλσλ κε ηελ παξαπΪλσ  ηδηφηεηα ηνπ θαη Ϋρνληαο ππφςε : 

 

1.Σελ ππ. αξηζ. 397/2022 Απφθαζε ηεο Ο.Δ. κε ζΫκα  «Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 
θαηαξηηζκφο ησλ φξσλ ηνπ δηεζλά αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλΪζεζε ηεο 
πξνκάζεηαο κε ηέηιν «Πξνκάζεηα πγξψλ θαπζέκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ 
θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ» γηα ηα Ϋηε 2023, 2024 κε δηθαέσκα πξναέξεζεο γηα Ϋλα 
επηπιΫνλ Ϋηνο (Ϋηνο 2025) θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπάο δηελΫξγεηαο δηαγσληζκνχ» 

2. Σελ κε αξηζκ. πξση. 431/12898/18-8-2022 δηαθάξπμε ηνπ ΓεκΪξρνπ. 

3. Σν απφ …………. πξαθηηθφ απνζθξΪγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ  

4. Σν απφ ……………… πξαθηηθφ απνζθξΪγηζεο νηθνλνκηθψλ  πξνζθνξψλ 

5. Σελ ππ αξηζκ …………… απφθαζε ηεο ΟΔ κε ζΫκα «Έγθξηζε ά κε  πξαθηηθνχ δεκνπξαζέαο 
(δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο – ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) γηα ηνλ δηαγσληζκφ ηεο 
πξνκάζεηαο «Πξνκάζεηα πγξψλ θαπζέκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ θαη ησλ 
Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ» γηα ηα Ϋηε 2023, 2024 κε δηθαέσκα πξναέξεζεο γηα Ϋλα επηπιΫνλ Ϋηνο 
(Ϋηνο 2025)» 

6. Σελ ππ΄ αξηζκ. …………..  ΠξΪμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ 

 

                                                                                    

                                                              ΑΝΑΘΔΣΔΗ  

ηνλ δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκΫλσλ ηελ πξνκάζεηα πγξψλ θαπζέκσλ γηα ηνλ Γάκν Γένπ-Οιχκπνπ 
(πεηξέιαην θίλεζεο  ηκήκα 4 γηα ηνλ Γήκν Γίνπ - Οιύκπνπ) γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 
φπσο πξνζδηνξέδεηαη παξαθΪησ : 

 

1. Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη  γηα  δηΪζηεκα Ϋσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξένπ  2024  
2. Οη αλαγθαέεο πνζφηεηεο γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ζα δηαηέζεληαη κε ηηο παξαθΪησ ηηκΫο : 

      α) ΠεηξΫιαην θέλεζεο Ϋθπησζε …………….% 

           Ζ ηειηθά ηηκά  ζα δηακνξθψλεηαη κε ηελ εθαξκνγά ηνπ αλσηΫξνπ πνζνζηνχ Ϋθπησζεο 
πΪλσ ζηε δηακνξθνχκελε θΪζε θνξΪ κΫζε ιηαληθά ηηκά πψιεζεο ηνπ θαπζέκνπ ηελ εκΫξα 
παξΪδνζεο.  

 

Ζ ζπλνιηθά πξνβιεπόκελε δαπάλε ζύκθσλα κε ηελ 22/2022 κειέηε ηνπ Γήκνπ 
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 695.940,00€ πιένλ Φ.Π.Α. ήηνη: α) Πεηξέιαην θίλεζεο  
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347.970,00€ πιένλ ΦΠΑ (210.000ιίηξα) γηα ην έηνο 2023 θαη     Πεηξέιαην θίλεζεο 
347.970,00€ πιένλ ΦΠΑ (210.000ιίηξα) γηα ην έηνο 2024 

         

Ζ πιεξσκά ηεο αμέαο ησλ θαπζέκσλ ζα γέλεηαη κΫζα ζε πξνζεζκέα  εέθνζη (20 ) εκεξψλ 
απφ ηελ παξαιαβά ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά. Σν ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηά εληφο 
δΫθα (10) εκεξψλ ζα ζεσξεέηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά κε θξνληέδα θαη επζχλε ηνπ, γηα ηελ 
θαλνληθφηεηα ηεο ηηκάο.      

3. Ζ πνηφηεηα ησλ θαπζέκσλ ζα εέλαη απηά πνπ νξέδεηαη απφ ηηο ζρεηηθΫο απνθΪζεηο ηνπ 
Γεληθνχ Υεκεένπ ηνπ ΚξΪηνπο. 
4. Ζ παξΪδνζε ησλ πγξψλ θαπζέκσλ ζα γέλεηαη ηκεκαηηθΪ θαη φπσο εηδηθφηεξα νξέδεηαη ζηα 
αληέζηνηρα Ϊξζξα ηεο ππ΄ξηζκ. 22/2022 κειΫηεο θαη ηεο   ππ΄αξηζκ. 431/12898/18-8-2022 
δηαθάξπμεο ηνπ ΓεκΪξρνπ  
5. Οη θξαηάζεηο ππΫξ αζθαιηζηηθψλ ηακεέσλ   πνπ αθνξνχλ θαχζηκα γηα ηελ  θέλεζε ησλ 
ππεξεζηαθψλ απηνθηλάησλ επηβαξχλνπλ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά (Ν. 4071/12 Ϊξζξν 6 παξ. 15) 
θαη νη ινηπΫο θξαηάζεηο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηά.  
6. Οη φξνη πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ κε αξηζκ. 22/2022 κειΫηε θαη ζηελ ππ΄ αξηζκ. 431/12898/18-
8-2022 δηαθάξπμε ηνπ ΓεκΪξρνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηνπ παξφληνο 
ζπκθσλεηηθνχ, Ϋζησ θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη ζην θεέκελφ ηνπ.   
7. Γηα θΪζε παξΪβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη ησλ 
Αξρψλ ηεο θαιάο πέζηεο απφ ηνλ πξνκεζεπηά επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη 
απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο Διιεληθάο λνκνζεζέαο  
8. Ο δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκΫλσλ αλαιακβΪλνληαο ηελ πξνκάζεηα δάισζε φηη Ϋιαβε γλψζε 
φισλ ησλ αλσηΫξσ φξσλ θαη απνδΫρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα, θαηΫζεζε δε γηα ηελ θαιά 
εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηελ ππ΄αξηζκ. …….. εγγπεηηθά επηζηνιά ηεο  ………….. 
ΣξΪπεδαο πνζνχ……………€. Ζ αλσηΫξσ εγγπεηηθά  θαιάο εθηΫιεζεο θαηΪ ηελ δηΪξθεηα 
εθαξκνγάο ηεο ζχκβαζεο κπνξεέ λα απνδεζκεχεηε ζηαδηαθΪ θαηΪ ην πνζφ πνπ αλαινγεέ ζηελ 
αμέα ηνπ κΫξνπο ηεο πξνκάζεηαο πνπ παξαιάθζεθε.  

 

Σν παξψλ ζπληΪρζεθε ζε  ηξέα (3) αληέηππα θαη ππνγξΪθζεθε απζεκεξφλ. ηνλ πξνκεζεπηά 
παξαδφζεθε Ϋλα (1) αληέγξαθν.  

 

                                  ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ                                            Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ  
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ                                                 

ΛΛΤΟΧΩΟ ΡΛΕΛΑΣ  

  

                                                        ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ    

ην Ληηφρσξν ζάκεξα ζηηο ………-2022 νη ππνγεγξακκΫλνη α) Γεξνιηφιηνο Κ. ΔπΪγγεινο 
Γάκαξρνο ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ θαη β) Ο πξνκεζεπηάο …….  ζπκθψλεζαλ θαη απνδΫρηεθαλ 
ηα εμάο:  

 

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκΫλσλ κε ηελ παξαπΪλσ  ηδηφηεηα ηνπ θαη Ϋρνληαο ππφςε : 

 

1.Σελ ππ. αξηζ. 397/2022 Απφθαζε ηεο Ο.Δ. κε ζΫκα  «Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 
θαηαξηηζκφο ησλ φξσλ ηνπ δηεζλά αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλΪζεζε ηεο 
πξνκάζεηαο κε ηέηιν «Πξνκάζεηα πγξψλ θαπζέκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ 
θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ» γηα ηα Ϋηε 2023, 2024 κε δηθαέσκα πξναέξεζεο γηα Ϋλα 
επηπιΫνλ Ϋηνο (Ϋηνο 2025) θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπάο δηελΫξγεηαο δηαγσληζκνχ» 

2. Σελ κε αξηζκ. πξση. 431/12898/18-8-2022 δηαθάξπμε ηνπ ΓεκΪξρνπ. 

3. Σν απφ …………. πξαθηηθφ απνζθξΪγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ  

4. Σν απφ ……………… πξαθηηθφ απνζθξΪγηζεο νηθνλνκηθψλ  πξνζθνξψλ 

5. Σελ ππ αξηζκ …………… απφθαζε ηεο ΟΔ κε ζΫκα «Έγθξηζε ά κε  πξαθηηθνχ δεκνπξαζέαο 
(δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο – ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) γηα ηνλ δηαγσληζκφ ηεο 
πξνκάζεηαο «Πξνκάζεηα πγξψλ θαπζέκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ θαη ησλ 
Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ» γηα ηα Ϋηε 2023, 2024 κε δηθαέσκα πξναέξεζεο γηα Ϋλα επηπιΫνλ Ϋηνο 
(Ϋηνο 2025)» 

6. Σελ ππ΄ αξηζκ. …………..  ΠξΪμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ 

 

                                                                                    

                                                              ΑΝΑΘΔΣΔΗ  

ηνλ δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκΫλσλ ηελ πξνκάζεηα πγξψλ θαπζέκσλ γηα ηνλ Γάκν Γένπ-Οιχκπνπ 
(βελδίλε ακόιπβδε  ηκήκα 5 γηα ηνλ Γήκν Γίνπ - Οιύκπνπ) γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 
φπσο πξνζδηνξέδεηαη παξαθΪησ : 

 

1. Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη  γηα  δηΪζηεκα Ϋσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξένπ  2024  
2. Οη αλαγθαέεο πνζφηεηεο γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ζα δηαηέζεληαη κε ηηο παξαθΪησ ηηκΫο : 

      α) Βελδέλε ακφιπβδε Ϋθπησζε …………….% 

           Ζ ηειηθά ηηκά  ζα δηακνξθψλεηαη κε ηελ εθαξκνγά ηνπ αλσηΫξνπ πνζνζηνχ Ϋθπησζεο 
πΪλσ ζηε δηακνξθνχκελε θΪζε θνξΪ κΫζε ιηαληθά ηηκά πψιεζεο ηνπ θαπζέκνπ ηελ εκΫξα 
παξΪδνζεο.  

 

Ζ ζπλνιηθά πξνβιεπόκελε δαπάλε ζύκθσλα κε ηελ 22/2022 κειέηε ηνπ Γήκνπ 
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 157.358,00€ πιένλ Φ.Π.Α. ήηνη: α) Βελδίλε ακόιπβδε  
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78.679,00€ πιένλ ΦΠΑ (41.000ιίηξα) γηα ην έηνο 2023 θαη     Βελδίλε ακόιπβδε  
78.679,00€ πιένλ ΦΠΑ (41.000ιίηξα) γηα ην έηνο 2024 

         

Ζ πιεξσκά ηεο αμέαο ησλ θαπζέκσλ ζα γέλεηαη κΫζα ζε πξνζεζκέα  εέθνζη (20 ) εκεξψλ 
απφ ηελ παξαιαβά ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά. Σν ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηά εληφο 
δΫθα (10) εκεξψλ ζα ζεσξεέηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά κε θξνληέδα θαη επζχλε ηνπ, γηα ηελ 
θαλνληθφηεηα ηεο ηηκάο.      

3. Ζ πνηφηεηα ησλ θαπζέκσλ ζα εέλαη απηά πνπ νξέδεηαη απφ ηηο ζρεηηθΫο απνθΪζεηο ηνπ 
Γεληθνχ Υεκεένπ ηνπ ΚξΪηνπο. 
4. Ζ παξΪδνζε ησλ πγξψλ θαπζέκσλ ζα γέλεηαη ηκεκαηηθΪ θαη φπσο εηδηθφηεξα νξέδεηαη ζηα 
αληέζηνηρα Ϊξζξα ηεο ππ΄ξηζκ. 22/2022 κειΫηεο θαη ηεο   ππ΄αξηζκ. 431/12898/18-8-2022 
δηαθάξπμεο ηνπ ΓεκΪξρνπ  
5. Οη θξαηάζεηο ππΫξ αζθαιηζηηθψλ ηακεέσλ   πνπ αθνξνχλ θαχζηκα γηα ηελ  θέλεζε ησλ 
ππεξεζηαθψλ απηνθηλάησλ επηβαξχλνπλ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά (Ν. 4071/12 Ϊξζξν 6 παξ. 15) 
θαη νη ινηπΫο θξαηάζεηο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηά.  
6. Οη φξνη πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ κε αξηζκ. 22/2022 κειΫηε θαη ζηελ ππ΄ αξηζκ. 431/12898/18-
8-2022 δηαθάξπμε ηνπ ΓεκΪξρνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηνπ παξφληνο 
ζπκθσλεηηθνχ, Ϋζησ θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη ζην θεέκελφ ηνπ.   
7. Γηα θΪζε παξΪβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη ησλ 
Αξρψλ ηεο θαιάο πέζηεο απφ ηνλ πξνκεζεπηά επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη 
απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο Διιεληθάο λνκνζεζέαο  
8. Ο δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκΫλσλ αλαιακβΪλνληαο ηελ πξνκάζεηα δάισζε φηη Ϋιαβε γλψζε 
φισλ ησλ αλσηΫξσ φξσλ θαη απνδΫρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα, θαηΫζεζε δε γηα ηελ θαιά 
εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηελ ππ΄αξηζκ. …….. εγγπεηηθά επηζηνιά ηεο  ………….. 
ΣξΪπεδαο πνζνχ……………€. Ζ αλσηΫξσ εγγπεηηθά  θαιάο εθηΫιεζεο θαηΪ ηελ δηΪξθεηα 
εθαξκνγάο ηεο ζχκβαζεο κπνξεέ λα απνδεζκεχεηε ζηαδηαθΪ θαηΪ ην πνζφ πνπ αλαινγεέ ζηελ 
αμέα ηνπ κΫξνπο ηεο πξνκάζεηαο πνπ παξαιάθζεθε.  

 

Σν παξψλ ζπληΪρζεθε ζε  ηξέα (3) αληέηππα θαη ππνγξΪθζεθε απζεκεξφλ. ηνλ πξνκεζεπηά 
παξαδφζεθε Ϋλα (1) αληέγξαθν.  

 

                                  ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ                                            Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ  
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ                                                 

ΛΛΤΟΧΩΟ ΡΛΕΛΑΣ  

  

ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

ην Ληηφρσξν ζάκεξα ζηηο ………-2022 νη ππνγεγξακκΫλνη α) Γεξνιηφιηνο Κ. ΔπΪγγεινο 
Γάκαξρνο ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ θαη β) Ο πξνκεζεπηάο …….  ζπκθψλεζαλ θαη απνδΫρηεθαλ 
ηα εμάο:  

 

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκΫλσλ κε ηελ παξαπΪλσ  ηδηφηεηα ηνπ θαη Ϋρνληαο ππφςε : 

 

1.Σελ ππ. αξηζ. 397/2022 Απφθαζε ηεο Ο.Δ. κε ζΫκα  «Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 
θαηαξηηζκφο ησλ φξσλ ηνπ δηεζλά αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλΪζεζε ηεο 
πξνκάζεηαο κε ηέηιν «Πξνκάζεηα πγξψλ θαπζέκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ 
θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ» γηα ηα Ϋηε 2023, 2024 κε δηθαέσκα πξναέξεζεο γηα Ϋλα 
επηπιΫνλ Ϋηνο (Ϋηνο 2025) θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπάο δηελΫξγεηαο δηαγσληζκνχ» 

2. Σελ κε αξηζκ. πξση. 431/12898/18-8-2022 δηαθάξπμε ηνπ ΓεκΪξρνπ. 

3. Σν απφ …………. πξαθηηθφ απνζθξΪγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ  

4. Σν απφ ……………… πξαθηηθφ απνζθξΪγηζεο νηθνλνκηθψλ  πξνζθνξψλ 

5. Σελ ππ αξηζκ …………… απφθαζε ηεο ΟΔ κε ζΫκα «Έγθξηζε ά κε  πξαθηηθνχ δεκνπξαζέαο 
(δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο – ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) γηα ηνλ δηαγσληζκφ ηεο 
πξνκάζεηαο «Πξνκάζεηα πγξψλ θαπζέκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ ηνπ Γάκνπ Γένπ-Οιχκπνπ θαη ησλ 
Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ» γηα ηα Ϋηε 2023, 2024 κε δηθαέσκα πξναέξεζεο γηα Ϋλα επηπιΫνλ Ϋηνο 
(Ϋηνο 2025)» 

6. Σελ ππ΄ αξηζκ. …………..  ΠξΪμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ 

 

ΑΝΑΘΔΣΔΗ 

ηνλ δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκΫλσλ ηελ πξνκάζεηα ειαηνιηπαληηθψλ γηα ηνλ Γάκν Γένπ-Οιχκπνπ 
(ειαηνιηπαληηθά ηκήκα 6 γηα ηνλ Γήκν Γίνπ - Οιύκπνπ) γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ φπσο 
πξνζδηνξέδεηαη παξαθΪησ : 

 

1. Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη  γηα  δηΪζηεκα Ϋσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξένπ  2024  
2. Οη πνζφηεηεο γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ζα δηαηέζεληαη κε ηηο παξαθΪησ ηηκΫο : 

       

         

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
Ροςότθτα  

(ΛΛΤΑ) ΕΤΟΥΣ 
2023 

Ροςότθτα  
(ΛΛΤΑ) ΕΤΟΥΣ 

2024 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΕΤΩΝ 

2023, 2024  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 

€ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 Ζλαιο βενηινοκινθτιρων 15w-40 700 700 1.400   

2 Ζλαιο πετρελαιοκινθτιρων 20w-50 3.000 3.000 6.000   

3 Υδραυλικά Λάδια 68  3.000 3.000 6.000   

4 Υδραυλικά Λάδια 46 2.000 2.000 4.000   



 

 

Σελίδα 161 

5 Λάδι ATF 500 500 1.000   

6 Υγρά φρζνων 300 300 600   

7 
Αντιψυκτικό – αντικερμικό διάλυμα 

ζτοιμο προσ χριςθ 
200 200 400   

8 
Ραραφλοφ μακράσ χριςθσ G 12 

ζτοιμο προσ χριςθ 
200 200 400   

9 Βαλβολίνθ SAE 90 300 300 600   

10 Βαλβολίνθ SAE 75w90 300 300 600   

11 
Αντιψυκτικό – αντικερμικό διάλυμα 

ςυμπυκνωμζνο, απαιτείται 
αραίωςθ  

450 450 900   

12 
Μθ τοξικό υδατικό διάλυμα ουρίασ  

τφπου AD BLUE 
1.000 1.000 2.000   

13 
Ζλαιο μίξθσ ςε ςυςκευαςία 1 λίτρο 

με ενςωματωμζνο δοςομετρθτι   
300 300 600   

14 
Ζλαιο για κορδζλα αλυςοπρίονων 

10αρακι  
200 200 400   

 ΤΝΟΛΟ      

 ΦΠΑ 24%      

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ      

 

Ζ πιεξσκά ηεο αμέαο ησλ εηδψλ ζα γέλεηαη κΫζα ζε πξνζεζκέα  εέθνζη (20 ) εκεξψλ απφ 
ηελ παξαιαβά ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά.  

3. Ζ πνηφηεηα ησλ ειαηνιηπαληηθψλ ζα εέλαη απηά πνπ νξέδεηαη απφ ηηο ζρεηηθΫο απνθΪζεηο ηνπ 
Γεληθνχ Υεκεένπ ηνπ ΚξΪηνπο. 
4. Ζ παξΪδνζε ησλ ειαηνιηπαληηθψλ ζα γέλεηαη ηκεκαηηθΪ θαη φπσο εηδηθφηεξα νξέδεηαη ζηα 
αληέζηνηρα Ϊξζξα ηεο ππ΄ξηζκ. 22/2022 κειΫηεο θαη ηεο   ππ΄αξηζκ. 431/12898/18-8-2022 
δηαθάξπμεο ηνπ ΓεκΪξρνπ  
5.  Οη φξνη πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ κε αξηζκ. 22/2022 κειΫηε θαη ζηελ ππ΄ αξηζκ. 431/12898/18-
8-2022 δηαθάξπμε ηνπ ΓεκΪξρνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηνπ παξφληνο 
ζπκθσλεηηθνχ, Ϋζησ θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη ζην θεέκελφ ηνπ.   
6. Γηα θΪζε παξΪβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη ησλ 
Αξρψλ ηεο θαιάο πέζηεο απφ ηνλ πξνκεζεπηά επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη 
απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο Διιεληθάο λνκνζεζέαο  
7. Ο δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκΫλσλ αλαιακβΪλνληαο ηελ πξνκάζεηα δάισζε φηη Ϋιαβε γλψζε 
φισλ ησλ αλσηΫξσ φξσλ θαη απνδΫρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα, θαηΫζεζε δε γηα ηελ θαιά 
εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηελ ππ΄αξηζκ. …….. εγγπεηηθά επηζηνιά ηεο  ………….. 
ΣξΪπεδαο πνζνχ……………€. Ζ αλσηΫξσ εγγπεηηθά  θαιάο εθηΫιεζεο θαηΪ ηελ δηΪξθεηα 
εθαξκνγάο ηεο ζχκβαζεο κπνξεέ λα απνδεζκεχεηε ζηαδηαθΪ θαηΪ ην πνζφ πνπ αλαινγεέ ζηελ 
αμέα ηνπ κΫξνπο ηεο πξνκάζεηαο πνπ παξαιάθζεθε.  

 

Σν παξψλ ζπληΪρζεθε ζε  ηξέα (3) αληέηππα θαη ππνγξΪθζεθε απζεκεξφλ. ηνλ πξνκεζεπηά 
παξαδφζεθε Ϋλα (1) αληέγξαθν.  

 

                                  ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ                                            Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ X – Τπεύζπλε Γήισζε  ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 
ειαηνιηπαληηθώλ  

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 

Ζ αθξέβεηα ησλ ζηνηρεέσλ πνπ ππνβΪιινληαη κε απηά ηε δάισζε κπνξεέ λα ειεγρζεέ κε βΪζε 

ην αξρεέν Ϊιισλ ππεξεζηψλ (Ϊξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 
ΠαηΫξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 
ΜεηΫξαο: 

 

Ζκεξνκελέα γΫλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο ΓΫλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηένπ 
Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Σφπνο 
Καηνηθέαο: 

 Οδφο
: 

 Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 
(Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκεένπ 

(Δmail):  

 

 

Με αηνκηθά κνπ επζχλε θαη γλσξέδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3

, πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηεο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 22 ηνπ 
Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:   

ηα πξνζθεξφκελα πιηθΪ ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο 22/2022 κειΫηεο.  

 

 

Ζκεξνκελέα:      ……….20…… 
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Ο – Ζ Γει. 

 

 

(Τπνγξαθά) 

 

(1) ΑλαγξΪθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιέηε ά Αξρά ά ε Τπεξεζέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, πνπ 
απεπζχλεηαη ε αέηεζε. 

(2) ΑλαγξΪθεηαη νινγξΪθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδά γεγνλφηα ά αξλεέηαη ά απνθξχπηεη ηα αιεζηλΪ κε Ϋγγξαθε 
ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηηκσξεέηαη κε θπιΪθηζε ηνπιΪρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. ΔΪλ ν ππαέηηνο απηψλ ησλ πξΪμεσλ 
ζθφπεπε λα πξνζπνξέζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ά ζε Ϊιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιΪπηνληαο ηξέηνλ ά ζθφπεπε λα βιΪςεη 
Ϊιινλ, ηηκσξεέηαη κε θΪζεηξμε κΫρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξέπησζε αλεπΪξθεηαο ρψξνπ ε δάισζε ζπλερέδεηαη ζηελ πέζσ φςε ηεο θαη ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ 
δεινχληα ά ηελ δεινχζα.  

 

  

 


		2022-08-18T12:18:36+0300




