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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΣΚΑΡΕΔΕΙΟΣ ΑΓΟΑ 

Ρόλθ ΚΑΣΤΟΙΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 52100 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL532 

Τθλζφωνο 2467081318, 2467025117 

Φαξ 2467080768 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  amaxkas@yahoo.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ανδρζασ Αποςτολίδθσ, τθλ. 2467081318, 
FAX: 2467080768,e-
mail:apostolan@windowslive.com 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.Kastoria.gov.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Διμοσ και ανικει  ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ ΟΤΑ.  

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι «Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ». 

 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτθ διεφκυνςθ: www.κastoria.gov.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανταγωνιςτικι διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ του άρκρου 29 του 
Ν.4412/2016.  

Οι ανακζτουςα αρχι διατθρεί τθ δυνατότθτα να ανακζτει τισ ςυμβάςεισ, με βάςθ τισ αρχικζσ προςφορζσ, 
χωρίσ διαπραγμάτευςθ (παρ. 4 του αρκ. 29 του Ν.4412/2016).  
 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορείσ  χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Καςτοριάσ και τα Νομικά του Ρρόςωπα. 
Τα ποςά κα βαρφνουν τουσ αντίςτοιχουσ Κ.Α. των προχπολογιςμϊν του Διμου και των Νομικϊν του 
προςϊπων, και είναι ενιαία ωσ προσ τθν διαδικαςία τθσ και ξεχωριςτι ωσ προσ τθν υλοποίθςι τθσ.  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

 

mailto:apostolan@windowslive.com
http://www.kastoria.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.�astoria.gov.gr/
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Αντικείμενο τθσ προμικειασ είναι θ προμικεια καυςίμων κζρμανςθσ και κίνθςθσ που κα 
απαιτθκοφν για να καλφψουν τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Καςτοριάσ και των Νομικϊν 
Ρροςϊπων του Διμου. Οι ςυμβάςεισ που κα υπογραφοφν με τουσ αναδόχουσ κα ζχουν χρονικι διάρκεια 
ενόσ (1) ζτουσ. 

Τα Νομικά Ρρόςωπα του Διμου που ςυμμετζχουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια είναι: 
1.θ Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Καςτοριάσ με τον διακριτικό τίτλο: «Ορεςτιάσ», 
2. Το Νομικό Ρρόςωπο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Αλλθλεγγφθσ, Ραιδείασ και ακλθτιςμοφ του Διμου 

Καςτοριάσ,  
3. Θ Σχολικι επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Καςτοριάσ,  
4. Θ Σχολικι επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Καςτοριάσ,  
5. Το Δθμοτικό ωδείο «Δθμ. Μπαϊρακτάρθσ & Σουλτάνα Ρετςάλνικου Μπαϊρακτάρθ» 
6. Θ Δθμοτικι ανϊνυμθ εταιρεία παραγωγισ αδρανϊν υλικϊν Διμου Καςτοριάσ και αξιοποίθςθσ 

τθσ περιουςίασ του Διμου Μονομετοχικι Α.Ε. «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.». 
Θ διαδικαςία ανάκεςθσ αφορά ςτισ ομάδεσ Α (υποομάδεσ Α1, Α2, Α4, Α5, Α6 και Α7) και Β 

(υποομάδεσ Β2, Β3, Β4) τθσ με αρικμό 9/2018 μελζτθσ. 
Αναλυτικότερα: 

ΟΜΑΔΑ Α': ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ 

 
ΤΠΟΟΜΑΔΑ Α1: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΔΗΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 113.984,00 

ΤΠΟΟΜΑΔΑ Α2: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΟΡΕΣΙΑ    6.851,52 

 

ΤΠΟΟΜΑΔΑ Α4: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
282.880,00 

 

ΣΜΗΜΑ Α4.1: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΚΑΣΟΡΙΑ 

116.480,00 

 
ΣΜΗΜΑ Α4.2: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΑΓΙΑ ΣΡΙΑΔΑ-ΜΕΟΠΟΣΑΜΙΑ-ΚΟΡΕΣΕΙΩΝ 

91.520,00 

 

ΣΜΗΜΑ Α4.3: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΒΙΣΙΟΤ, ΜΑΚΕΔΝΩΝ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 74.880,00 

ΤΠΟΟΜΑΔΑ Α5: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

208.000,00 

 

ΤΠΟΟΜΑΔΑ Α6: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΩΔΕΙΟΤ 3.328,00 

ΤΠΟΟΜΑΔΑ Α7: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΜΑΚΕΔΝΟ Α.Ε. 8.053,76 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α' 623.097,28 

ΟΜΑΔΑ Β’: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ 

 

ΤΠΟΟΜΑΔΑ Β2: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΟΡΕΣΙΑ 10.080,65 

ΤΠΟΟΜΑΔΑ Β3: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ 4.830,66 

ΤΠΟΟΜΑΔΑ Β4: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΜΑΚΕΔΝΟ Α.Ε. 132.644,89 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β’ 147.556,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α' - Β'  770.653,48 

ΦΠΑ 24% 184.956,84 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 955.610,32 
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Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 

 

CPV ΟΝΟΜΑΙΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑ CPV 

09132100-4 Βελδίλε ακόισβδε 

09134100-8 Πεηρέιαηο ληίδει 

09135100-5 Πεηρέιαηο ζέρκαλζες 

 

Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των καυςίμων ι για μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ ι για μία ι 
περιςςότερεσ υποομάδεσ ι για ζνα ι περιςςότερα τμιματα όπωσ αυτά αναλφονται παραπάνω. 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, ανζρχεται ςτο ποςό των 955.610,32 €, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 
% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 770.653,48 €,  ΦΡΑ: 184.956,84 €). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν θμερομθνία ανάρτθςισ τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ι 
μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου αυτισ. 

Παξάηαζε ζύκβαζεο: Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ όταν θ 
παράταςθ γίνεται χωρίσ αφξθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ι και με 
αφξθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου (με τθ ςφναψθ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ) όταν 
πλθροφνται οι προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.4412/2016. Θ παράταςθ των ςυμβάςεων γίνεται μετά 
από απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
132 του ν.4412/2016. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, μόνο 
βάςει τιμισ. 

Μεηνδόηεο ζε θάζε «νκάδα»- «ππννκάδα»-«ηκήκα» αλαθεξύζζεηαη απηόο πνπ ζα 
πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο θάζε 
«νκάδαο»-«ππννκάδαο»-«ηκήκαηνο». 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην 

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

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

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

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  
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τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

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

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με 
τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων 
Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν 
προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ 
λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων » 

τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

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

-τθσ με αρικμό  207/2018 απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια τθσ 
προμικειασ,  

-τθσ με αρικμό 213/2018 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι όροι του 
διαγωνιςμοφ και οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ με αρικμό 9/2018 μελζτθσ.  

-τθσ με αρικμό Δ51/2019 γνϊμθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 

-τθσ με αρικμό 172/2019 απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου 
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 

 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 7/11/2019 και ϊρα 15:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ωσ άνω 
ςυςτιματοσ. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 4/10/2019 ςτθν 
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 1 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο2, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL):   www.kastroria.gov.gr  ςτθν διαδρομι : Εξυπθρζτθςθ πολιτϊν ►Ρροκθρφξεισ-Διακθρφξεισ. 

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει: Τον/ουσ προμθκευτι/ζσ που κα 
ανακθρυχκοφν ανάδοχοι, βάςει των άρκρων 377 παρ.1 περιπτ. 35 του Ν.4412/2016,  379 παρ.12 του 
Ν.4412/2016, και του άρκρου 4 παρ.3 του Ν.3548/2007, ςφμφωνα με τα οποία, οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ 
τθσ διακιρυξθσ, τα κθρφκεια και τα λοιπά ζξοδα τθσ δθμοπραςίασ, αρχικισ και επαναλθπτικισ, κα 
καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ από τον προμθκευτι, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν. 
Οι παραπάνω διατάξεισ διατθροφνται ςε ιςχφ μζχρι τθν 1.1.2021. 
 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

                                                           
1
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από τθν θμερομθνία 

δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του ν. 4412/2016. 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  

2
 Θ δθμοςίευςθ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, 

οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.kastroria.gov.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126836
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126836
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126836
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001572_S0000006615
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απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ3 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

                                                           
3
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

(ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ) ................................................................................  

 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ) ................  

 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ)..........................................  

 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV –ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ) ..................................................................................................................  

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, 
ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Πλα τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ κα αναρτθκοφν ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr, και στην διαδικτσακή πύλη τοσ Δήμοσ Καστοριάς 

www.kastoria.gov.gr.ςτθν διαδρομι : ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ► ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ-ΔΙΑΚΗΡΤΞΕΙ 

Αν παρόλα αυτά οι ενδιαφερόμενοι επικυμοφν να παραλάβουν τα τεφχθ ςε ζντυπθ μορφι μποροφν  να 
απευκφνονται ςτθ  Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ & Ρραςίνου του Διμου Καςτοριάσ (τθλ. 
2467081318, 2467025117, FAX 2467080768). Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ, που ανζρχεται ςε πζντε (5) Ευρϊ, εκτόσ αν ο 
ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και επιμζλειά του τθν αναπαραγωγι. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν 
να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, 
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και 
τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία 
μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει 
ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kastoria.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

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

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
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φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ4, που 
ανζρχεται ςε ποςοςτό ζνα (1) % του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ ομάδασ-υποομάδασ-τμιματοσ για 
τα οποία κατατίκεται προςφορά. Πιο ςυγκεκριμζνα θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ είναι δζκα χιλιάδεσ επτακόςια 
τριάντα οκτϊ Ευρϊ και τρία λεπτά (10.738,03 €) για το ςφνολο τθσ προμικειασ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ 
υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα το φψοσ τθσ εγγφθςθσ κακορίηεται όπωσ ςτον 
πίνακα που ακολουκεί: 

 

  

                                                           
4
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 
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ΟΜΑΓΑ-ΤΠΟΟΜΑΓΑ-ΣΜΗΜΑ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ 

(€) 

ΔΓΓΤΗΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

(€) 

ΟΜΑΓΑ Α': ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ 623.097,28 6.230,97 

 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α1: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 113.984,00 1.139,84 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α2: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΟΡΔΣΙΑ    6.851,52 68,52 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α4: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
282.880,00 2.828,80 

 

ΤΜΘΜΑ Α4.1: ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ 
ΕΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 

116.480,00 1.164,80 

ΤΜΘΜΑ Α4.2: ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ 
ΕΝΟΤΘΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΙΑΔΑΣ-ΜΕΣΟΡΟΤΑΜΙΑΣ-ΚΟΕΣΤΕΙΩΝ 91.520,00 915,20 

ΤΜΘΜΑ Α4.3: ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ 
ΕΝΟΤΘΤΑΣ ΒΙΤΣΙΟΥ, ΜΑΚΕΔΝΩΝ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΓΥΩΝ 74.880,00 748,80 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α5: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
208.000,00 2.080,00 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α6: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΩΓΔΙΟΤ 3.328,00 33,28 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α7: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΜΑΚΔΓΝΟ Α.Δ. 8.053,76 80,54 

ΟΜΑΓΑ Β’: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ 147.556,20 1.475,56 

 

ΤΠΟΟΚΑΓΑ Β2: ΘΑΤΗΚΑ ΘΗΛΖΖ ΟΡΔΣΗΑ 10.080,65 100,81 

ΤΠΟΟΚΑΓΑ Β3: ΘΑΤΗΚΑ ΘΗΛΖΖ ΛΟΚΗΘΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ 4.830,66 48,31 

ΤΠΟΟΚΑΓΑ Β4: ΘΑΤΗΚΑ ΘΗΛΖΖ ΚΑΘΔΓΛΟ Α.Δ. 132.644,89 1.326,45 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΩΝ Α' - Β'   770.653,48 7.706,53 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και   

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με το άρκρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013 (Αϋ 52), εφόςον απαιτείται. Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ  
κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει 
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άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα 
παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

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

απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία 
ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3. α)Κατ' εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
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φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 

2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 
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2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του 
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ. 

 

2.2.5 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.5.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

 

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

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 





 

Σελίδα 18 

2.2.5.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.4, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

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

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά 
με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν 
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ 
οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων5. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 

                                                           
5 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, από το οποίο να 
προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε 
χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

Θ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων με το υπϋαρικμ. 
ΕΞ/337085/2017/10031/15-12-2017 ζγγραφό τθσ αναφζρει ότι ςφμφωνα με το αρικμ. πρωτ. ΕΣ-334130-
2017/10001ζγγραφο του Ειδικοφ Γραμματζα του ΣΕΡΕ και για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςε αυτό, ζχει 
εφαρμογι θ παρ. 2 του αρκρου 80 του Ν. 4412/16 και αντικακίςταται το Ριςτοποιθτικό με Ζνορκθ 
Βεβαίωςθ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  
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Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 
βάςει τιμισ. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (παρ. 1.5) ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 
(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ  Υπουργικισ 
Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 

2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
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(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ –Σεχνικι Προςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

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

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

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pd.]Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί 
ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι οικονομικοί φορείσ επιςυνάπτουν 
ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (παράρτθμα IV «Τπόδειγμα οικονομικισ 
Προςφοράσ» τθσ παροφςασ διακιρυξθσ). 

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

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

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

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

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

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά» 

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν 
παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο 
άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
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Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ από τισ αναρτθμζνεσ ςτον ωσ άνω 
διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ- ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι 
του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

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

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  
Iτθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα6. 

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

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

 

Η Οικονομικό Προςφορϊ ςυντϊςςεται με βϊςη το αναγραφόμενο ςτην παρούςα κριτόριο ανϊθεςησ 

(πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ), όπωσ ορύζεται 
κατωτϋρω:  
 
Στην οικονομικό προςφορϊ δύνεται το προςφερόμενο ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατό (%) επί τησ 
εκάςτοτε διαμορφούμενησ, μέςησ λιανικήσ τιμήσ πώληςησ του είδουσ, του Παρατηρητηρύου 
Τιμών Υγρών Καυςύμων του Υπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ, κατά την ημέρα 
παράδοςησ αυτού και που θα αντιςτοιχεί ςε κάθε χαρακτηριςτικό γνώριςμα του.  
Το ανωτέρω ποςοςτό έκπτωςησ μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίσ να υπερβαίνει το 5%.  
Εφόςον ςτην ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα οικονομικόσ προςφορϊσ του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεύ να 
αποτυπωθεύ ποςοςτό ϋκπτωςησ, για λόγουσ ςύγκριςησ των προςφορών από το ςύςτημα, ςτην ωσ 
ϊνω ηλεκτρονικό φόρμα, οι ςυμμετϋχοντεσ θα ςυμπληρώςουν ωσ τιμό προςφορϊσ την τιμό (αριθμό) 
με τρύα (3) δεκαδικϊ ψηφύα που προκύπτει μετϊ την αφαύρεςη του ποςοςτού ϋκπτωςησ που 
προςφϋρουν από την τιμό αναφοράσ όπωσ αυτή δίδεται ςτον ενδεικτικό προώπολογιςμό τησ με 
αριθμό  9/2018 μελέτησ τησ Διεύθυνςησ Καθαριότητασ, Περιβάλλοντοσ & Πραςίνου του 
Δήμου, για το αντίςτοιχο υπό προμήθεια είδοσ. Αναλυτικότερα:  
Τιμέσ Αναφοράσ για ςύγκριςη των προςφορών (χωρίσ ΦΠΑ): 
Τιμό αναφορϊσ πετρελαύου θϋρμανςησ: 0,832 
Τιμό αναφορϊσ πετρελαύου κύνηςησ: 1,087 
Τιμό αναφορϊσ βενζύνησ αμόλυβδησ: 1,276 
Παράδειγμα : Έςτω ότι ο ςυμμετϋχων ϋχει προςφϋρει ϋκπτωςη επύ τησ τιμόσ 2% για το Πετρϋλαιο 
κύνηςησ. Στην ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα τησ οικονομικόσ προςφορϊσ του ςυςτόματοσ θα 
ςυμπληρώςει ωσ τιμή προςφοράσ 1,087 - (1,087 x 0,02)=1,065.  

                                                           
6
 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   

βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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Αν προςφερθεύ αρνητικό ποςοςτό ϋκπτωςησ π.χ. 3% για το Πετρϋλαιο κύνηςησ τότε ςτην ειδικό 
ηλεκτρονικό φόρμα τησ οικονομικόσ προςφορϊσ του ςυςτόματοσ θα ςυμπληρώςει ωσ τιμή 
προςφοράσ 1,087 +(1,087 x 0,03)=1,120.  

Καθώσ η οικονομικό προςφορϊ, δηλαδό το προςφερόμενο ποςοςτό ϋκπτωςησ, ϋχει 
αποτυπωθεύ ϋμμεςα ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του ςυςτόματοσ, ο προςφϋρων θα 
επιςυνϊψει ςτην ηλεκτρονικό οικονομικό προςφορϊ του, ςε μορφό pdf, ψηφιακϊ 
υπογεγραμμϋνο και ςυμπληρωμϋνο με το  αναγραφόμενο ποςοςτό ϋκπτωςησ το υπόδειγμα 
τησ οικονομικόσ προςφορϊσ του Παραρτόματοσ IV, που επιςυνϊπτεται ςτην παρούςα 
διακόρυξη. 
 
Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα IVτθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν προμικεια ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
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προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,7 

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

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

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

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

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

                                                           
7
 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν. Θ Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ των (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και των (υπό)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά» κα γίνει ςε ζνα ςτάδιο. 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο αποκτά 
πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν 
εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν 
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

Τα αποτζλεςμα του ανωτζρω ςταδίου (δικαιολογθτικά/τεχνικζσ προςφορζσ,  Οικονομικζσ προςφορζσ) 
επικυρϊνεται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Οικονομικι Επιτροπι), 
θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ 
παροφςασ.  
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3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.5.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ  

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια 
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 
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ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  
Ροςοςτό ζωσ 15 % ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό ζωσ 50 %  ςτθν περίπτωςθ 
μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω 
ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 

[3.4] Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ του νόμου 
αυτοφ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ 
νομοκεςίασ, υποχρεοφται, πριν από τθν υποβολι των προβλεπόμενων ςτον Τίτλο 3 ζνδικων βοθκθμάτων, 
να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ.  
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
του Τίτλου 3 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.  
Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τθ διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ δθμόςιων ςυμβάςεων εκτόσ από τθν 
προδικαςτικι προςφυγι τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 360 του ν. 4412/2016.  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:  
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  
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(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ,  
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν 
πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΗΜΔΗ.  
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.  
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ. Θ 
προδικαςτικι προςφυγι περιζχει τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά τθσ.  
Στον Κανονιςμό Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν τθσ παρ. 7 του άρκρου 365 του ν. 4412/2016 μπορεί 
να προβλζπεται ότι θ προςφυγι υποβάλλεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ τυποποιθμζνου εντφπου το οποίο 
κα υποβάλλεται κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παρ. 1.  
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, του οποίου επθρεάηονται τα ςυμφζροντα, δικαιοφται να αςκιςει, εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ προςφυγισ, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 1 του άρκρου 365 του ν. 4412/2016, παρζμβαςθ ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, για 
τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει 
ςτθ διάκεςι του.  
Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, θ οποία δζχεται εν όλω ι 
εν μζρει προςφυγι άλλου προςϊπου.  
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, το φψοσ του οποίου ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,50 τοισ εκατό (0,50%) 
τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το φψοσ του παραβόλου δεν μπορεί 
να είναι κατϊτερο των εξακοςίων (600) ευρϊ οφτε ανϊτερο των δεκαπζντε χιλιάδων (15.000) ευρϊ. Αν 
από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δεν προκφπτει θ προχπολογιςκείςα αξία τθσ, για το παραδεκτό τθσ 
άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, κατατίκεται παράβολο φψουσ εξακοςίων (600) ευρϊ.  
Εάν από τα ζγγραφα τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ παρζχεται θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ για τμιμα ι 
τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ του παραβόλου υπολογίηεται επί τθσ αξίασ του τμιματοσ ι των 
τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τα οποία αςκείται θ προδικαςτικι προςφυγι.  
Με τον Κανονιςμό Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν τθσ παρ. 7 του άρκρου 365 του ν. 4412/2016 
ορίηεται ο τρόποσ και ο χρόνοσ κατάκεςθσ και είςπραξθσ του παραβόλου και ο τρόποσ απόδειξθσ τθσ 
είςπραξισ του. Σελίδα 30  
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Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 
του. Επίςθσ, επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα και ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν 
προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ.  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, με τθν επιφφλαξθ των παραγράφων 1 
και 2 του άρκρου 366 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 
εγγφθςθσ  γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται:  
 
1. Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ένωςησ, το 
εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού 
και εργατικού δύκαιο, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Χ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 
4412/2016, 

2. Σε περιόδουσ απεργιών που ςχετύζονται με την τροφοδοςύα καυςύμων (βυτιοφόρων, 
πρατηριούχων) να καλύπτει τισ ανϊγκεσ του Δόμου και των Νομικών Προςώπων του Δόμου κατϊ 
προτεραιότητα, 

3. Οι εγκαταςτϊςεισ του να πληρούν όλουσ τουσ όρουσ αςφαλεύασ ςύμφωνα με την ιςχύουςα 
νομοθεςύα. 
 
Επιπλϋον, επιςημαύνονται τα εξόσ:  
1. Η παρϊδοςη των υπό προμόθεια ειδών θα γύνεται τμηματικϊ, 
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2. Η παρϊδοςη των καυςύμων θϋρμανςησ του Δόμου και των Νομικών προςώπων θα γύνεται ςτα 
κτύρια του Μϋρουσ Α’ του παραρτόματοσ I τησ παρούςασ διακόρυξησ (Τόποι παρϊδοςησ), 

3. Η παρϊδοςη των καυςύμων κύνηςησ του Δόμου θα γύνεται ςτο αμαξοςτϊςιο του Δόμου Καςτοριϊσ, 

4. Η παρϊδοςη των καυςύμων κύνηςησ τησ Κοινωφελούσ Επιχεύρηςησ Δόμου Καςτοριϊσ με τον 
διακριτικό τύτλο: «Ορεςτιϊσ» και του  Νομικού Προςώπου Κοινωνικόσ Προςταςύασ Αλληλεγγύησ, 
Παιδεύασ και αθλητιςμού του Δόμου Καςτοριϊσ, θα γύνεται απευθεύασ ςτα οχόματϊ τουσ, 

5.  Η παρϊδοςη του πετρελαύου κύνηςησ τησ «Μακεδνόσ Α.Ε.» θα γύνεται ςτη δεξαμενό που βρύςκεται 
ςτο λατομεύο (περιοχό Μαυροχώρι) ενώ η παρϊδοςη τησ αμόλυβδησ βενζύνησ για τη «Μακεδνόσ Α.Ε.» 
θα γύνεται απευθεύασ ςτα οχόματϊ τησ εταιρεύασ 

6. Τον ανϊδοχο βαρύνουν τα ϋξοδα μεταφορϊσ και παρϊδοςησ και όλεσ οι νόμιμεσ κρατόςεισ, 

7. Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να παραδύδει τα προσ προμόθεια εύδη εντόσ δύο (2) 
ημερολογιακών ημερών από την ειδοπούηςη τησ υπηρεςύασ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.5.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  
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4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

Παξάηαζε ζύκβαζεο: Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ όταν θ 
παράταςθ γίνεται χωρίσ αφξθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ι και με 
αφξθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου (με τθ ςφναψθ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ) όταν 
πλθροφνται οι προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.4412/2016. Θ παράταςθ των ςυμβάςεων γίνεται μετά 
από απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
132 του ν.4412/2016. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Τμθματικά και για το 100% τθσ αξίασ των υλικϊν μετά τθν οριςτικι παραλαβι αυτϊν.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 4.3 τθσ παροφςασ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

 





 

Σελίδα 34 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά τμθματικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ 

και εληφο δχν (2) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 
4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  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.  

Ο Διμοσ Καςτοριάσ και τα Νομικά πρόςωπα κατά τθν παράδοςθ – παραλαβι διατθροφν το δικαίωμα να 
αποςτζλλουν δείγματα από τα προσ προμικεια είδθ για ανάλυςθ ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, ϊςτε να 
ελζγχεται τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχουι ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 
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Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 

Καζηνξηά 7-10-2019 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΡΔΝΣΙΓΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

1. πλνπηηθή πεξηγξαθή 

 
Αντικείμενο τθσ προμικειασ είναι θ προμικεια καυςίμων κζρμανςθσ και κίνθςθσ που κα 

απαιτθκοφν για να καλφψουν τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Καςτοριάσ και των Νομικϊν 
Ρροςϊπων του Διμου. Οι ςυμβάςεισ που κα υπογραφοφν με τουσ αναδόχουσ κα ζχουν χρονικι διάρκεια 
ενόσ (1) ζτουσ. 

Τα Νομικά Ρρόςωπα του Διμου που ςυμμετζχουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια είναι: 
1.θ Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Καςτοριάσ με τον διακριτικό τίτλο: «Ορεςτιάσ», 
2. Το Νομικό Ρρόςωπο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Αλλθλεγγφθσ, Ραιδείασ και ακλθτιςμοφ του Διμου 

Καςτοριάσ,  
3. Θ Σχολικι επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Καςτοριάσ,  
4. Θ Σχολικι επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Καςτοριάσ,  
5. Το Δθμοτικό ωδείο «Δθμ. Μπαϊρακτάρθσ & Σουλτάνα Ρετςάλνικου Μπαϊρακτάρθ» 
6. Θ Δθμοτικι ανϊνυμθ εταιρεία παραγωγισ αδρανϊν υλικϊν Διμου Καςτοριάσ και αξιοποίθςθσ 

τθσ περιουςίασ του Διμου Μονομετοχικι Α.Ε. «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.». 
 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 

 

CPV ΟΝΟΜΑΙΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑ CPV 

09132100-4 Βελδίλε ακόισβδε 

09134100-8 Πεηρέιαηο ληίδει 

09135100-5 Πεηρέιαηο ζέρκαλζες 

 
Θ διαδικαςία ανάκεςθσ αφορά ςτισ ομάδεσ Α (υποομάδεσ Α1, Α2, Α4, Α5, Α6 και Α7) και Β 

(υποομάδεσ Β2, Β3, Β4) τθσ με αρικμό 9/2018 μελζτθσ. 
Αναλυτικότερα: 

 

ΟΜΑΔΑ Α': ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ 

 
ΤΠΟΟΜΑΔΑ Α1: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΔΗΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 113.984,00 

ΤΠΟΟΜΑΔΑ Α2: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΟΡΕΣΙΑ    6.851,52 

 

ΤΠΟΟΜΑΔΑ Α4: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
282.880,00 

 
ΣΜΗΜΑ Α4.1: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΚΑΣΟΡΙΑ 

116.480,00 
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ΣΜΗΜΑ Α4.2: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΑΓΙΑ ΣΡΙΑΔΑ-ΜΕΟΠΟΣΑΜΙΑ-ΚΟΡΕΣΕΙΩΝ 

91.520,00 

 

ΣΜΗΜΑ Α4.3: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΒΙΣΙΟΤ, ΜΑΚΕΔΝΩΝ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 74.880,00 

ΤΠΟΟΜΑΔΑ Α5: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

208.000,00 

 

ΤΠΟΟΜΑΔΑ Α6: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΩΔΕΙΟΤ 3.328,00 

ΤΠΟΟΜΑΔΑ Α7: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΜΑΚΕΔΝΟ Α.Ε. 8.053,76 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α' 623.097,28 

ΟΜΑΔΑ Β’: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ 

 

ΤΠΟΟΜΑΔΑ Β2: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΟΡΕΣΙΑ 10.080,65 

ΤΠΟΟΜΑΔΑ Β3: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ 4.830,66 

ΤΠΟΟΜΑΔΑ Β4: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΜΑΚΕΔΝΟ Α.Ε. 132.644,89 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β’ 147.556,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α' - Β'  770.653,48 

ΦΠΑ 24% 184.956,84 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 955.610,32 

 
 

Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των καυςίμων ι για μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ ι για μία ι 
περιςςότερεσ υποομάδεσ ι για ζνα ι περιςςότερα τμιματα όπωσ αυτά αναλφονται παραπάνω. 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, ανζρχεται ςτο ποςό των 955.610,32 €, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 
% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 770.653,48 €,  ΦΡΑ: 184.956,84 €). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν θμερομθνία ανάρτθςισ τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ι 
μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου αυτισ. 

 
 

2. Σόπνη παξάδνζεο 

 

 

ΣΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Α/Α ΚΣΙΡΙΟ ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α1: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 

1. θαπέξδεην Γεκνηηθό Κέγαξν Θαζηνξηά 

2. 
Γεκαξρείν Πξώελ Γήκνπ Αγ. Σξηάδαο (Σερληθή 

Τπεξεζία) 
Καληάθνη 
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ΣΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Α/Α ΚΣΙΡΙΟ ΣΟΠΟ 

3. Γεκαξρείν Πξώελ Γήκνπ Κεζνπνηακίαο  Κεζνπνηακία 

4. Γεκαξρείν πξώελ Γήκνπ Καθεδλώλ Καπξνρώξη 

5. Γεκαξρείν πξώελ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ  Θνξεζόο 

6. Γεκαξρείν πξώελ Γήκνπ Θιεηζνύξαο Θιεηζνύξα 

7. Γεκαξρείν πξώελ Γήκνπ Βηηζίνπ Σνηρηό 

8. Θνηλνηηθό θαηάζηεκα πξώελ Θνηλόηεηαο Θαζηξαθίνπ Ηεξνπεγή 

9. Θηίξην Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θαζηνξηάο (Πνιενδνκία) Θαζηνξηά 

10. ΘΔΠ Θαζηνξηάο Θαζηνξηά 

11. ΘΔΠ Καληάθσλ Καληάθνη 

12. ΘΔΠ Σνηρηνύ Σνηρηό 

13. ΘΔΠ Θνξεζνύ Θνξεζόο 

14. 
Θέληξν πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο Γπλαηθώλ Θπκάησλ 

Βίαο 
Θαζηνξηά 

15. Θηίξην αληηδεκαξρίαο Σνπξηζκνύ – Πνιηηηζκνύ Θαζηνξηά 

16. Ακαμνζηάζην Γήκνπ Καληάθνη 

17. Αξρνληηθό Βέξγνπια Θαζηνξηά 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α2: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΟΡΔΣΙΑ 

1. Θηίξην Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  Θαζηνξηά  

2. ΘΔΘ Θαζηνξηάο  Θαζηνξηά 

3. ΘΓΑΠ - βηβιηνζήθε Θαζηνξηάο Θαζηνξηά 

4. Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Θαζηνξηάο Θαζηνξηά 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α3: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

1. Λαπηαζιεηηθό Θέληξν Θαζηνξηάο Θαζηνξηά 

2. 1νο Παηδηθόο ηαζκόο Θαζηνξηάο Θαζηνξηά 

3. 2νο Παηδηθόο ηαζκόο Θαζηνξηάο Θαζηνξηά 

4. 3νο Παηδηθόο ηαζκόο Θαζηνξηάο Θαζηνξηά 

5. 4νο Παηδηθόο ηαζκόο Θαζηνξηάο Θεθαιάξη 

6. Θηίξην παηδηθνύ ηαζκνύ Καληάθσλ Καληάθνη 

7. Θηίξην παηδηθνύ ηαζκνύ Ιεύθεο Ιεύθε 

8. Θηίξην Παηδηθνύ ηαζκνύ Υηιηνδέλδξνπ Υηιηόδελδξν 

9. Θηίξην παηδηθνύ ηαζκνύ Πεληαβξύζνπ Πεληάβξπζνο 

10. Θηίξην παηδηθνύ ηαζκνύ Κεζνπνηακίαο Κεζνπνηακία 

11. Θηίξην παηδηθνύ ηαζκνύ Θαινρσξίνπ Θαινρώξη 

12. Θηίξην παηδηθνύ ηαζκνύ Οηλόεο Οηλόε 

13. Θηίξην παηδηθνύ ηαζκνύ Γηζπειηνύ Γηζπειηό 

14. Θηίξην παηδηθνύ ηαζκνύ Θνξεζνύ Θνξεζόο 
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ΣΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Α/Α ΚΣΙΡΙΟ ΣΟΠΟ 

15. Θηίξην παηδηθνύ ηαζκνύ Καπξνρσξίνπ Καπξνρώξη 

16. Θηίξην παηδηθνύ ηαζκνύ Πνιπθάξπεο Πνιπθάξπε 

17. Θηίξην παηδηθνύ ηαζκνύ Σνηρηνύ Σνηρηό 

18. Θηίξην παηδηθνύ ηαζκνύ Θνινθπλζνύο Θνινθπλζνύ 

19. Θηίξην παηδηθνύ ηαζκνύ Θνξεζηείσλ Λένο νηθηζκόο Θνξεζηείσλ 

20. ΘΑΠΖ Θαζηνξηάο Θαζηνξηά 

21. ΘΑΠΖ Καπξνρσξίνπ Καπξνρώξη 

22. ΘΑΠΖ Θνξεζνύ Θνξεζόο 

 23. 
Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Θαζηνξηάο «ΑΘΑΛΑΗΟ 

ΥΡΗΣΟΠΟΤΙΟ» Θαζηνξηά 

 24. Θσλζηαληηλίδεηνο Βηβιηνζήθε Θνξεζνύ Θνξεζόο 

 25. Γεκνηηθό γήπεδν Θαζηνξηάο Θαζηνξηά 

 26. Θιεηζηό γπκλαζηήξην Θαζηνξηάο Θαζηνξηά  

 27. Γεκνηηθό γήπεδν Καληάθσλ Καληάθνη  

 28. Θιεηζηό γπκλαζηήξην Καληάθσλ Καληάθνη  

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α4: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΣΜΗΜΑ Α4.1: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ 

 1. 

Α. 1Ο  Γ..,   Β. 2ν Γ..,  Γ. 3ν Γ.. Γ. 4ν Γ.. θαη 4νΛεπ. 

, Δ. 5ν Γ..,  Σ. 6ν Γ..,  Ε.  7ν Γ.. θαη 7νΛεπ., Ζ. 9ν 

Γ.. θαη Δηδηθό Γ.. θαη Δηδηθό Λεπ., 10ν Γ.., 10ν θαη 

11νΛεπ., Θ. 9νΛεπ., Η. 1νΛεπ., ΗΑ. 3νΛεπ. ΗΒ. 5νΛεπ., ΗΓ. 

6νΛεπ 

Θαζηνξηά 

ΣΜΗΜΑ Α4.2: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΑ ΣΡΙΑΓΑ, 

ΜΔΟΠΟΣΑΜΙΑ, ΚΟΡΔΣΔΙΩΝ  

1. 1ν  Γ.., 1νΛεπ.,  2νΛεπ., 2ν  Γ..  θαη 3νΛεπ. Καληάθσλ Καληάθνη 

2. Γ.. Υηιηνδέληξνπ, Λεπ. Υηιηνδέληξνπ Υηιηόδελδξν 

3. Λεπ. Ιεύθεο Ιεύθε 

4. Λεπ. Πεληαβξύζνπ Πεληάβξπζνο 

5. Γ.. Κεζνπνηακίαο,   1ν θαη 2νΛεπ. Κεζνπνηακίαο Κεζνπνηακία 

6. Γ.. Θνινθπλζνύο, Λεπ. Θνινθπλζνύο Θνινθπλζνύ 

7. Γ.. Οηλόεο,  Λεπηαγσγείν Οηλόεο Οηλόε 

8. Δ.Σ. Ν. Οικιςμοφ και Νθπ. Ν. Οικιςμοφ Ν. οικιςμόσ Κορεςτείων 

ΣΜΗΜΑ Α4.3: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΙΣΙΟΤ, 

ΜΑΚΔΓΝΩΝ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 

1. Γ.. Γηζπειηνύ,   Λεπ. Γηζπειηνύ Γηζπειηό 

2. Γ.. Καπξνρσξίνπ, Λεπ. Καπξνρσξίνπ Καπξνρώξη 

3. Γ.. Πνιπθάξπεο, Λεπ. Πνιπθάξπεο Πνιπθάξπε 
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ΣΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Α/Α ΚΣΙΡΙΟ ΣΟΠΟ 

4. Γ.. Θνξεζνύ, Λεπ. Θνξεζνύ Θνξεζόο 

5.  Γ.. Σνηρηνύ, Λεπ. Σνηρηνύ Σνηρηό 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α5: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

1. Α. 1ν Γπκλάζην, Β. 2ν Γπκλάζην, Γ. 3ν Γπκλάζην, Γ. 4ν 

Γπκλάζην, Κνπζηθό Γπκλάζην, Δ. 1ν θαη 2ν Ιύθεην, Σ. 3ν 

Ιύθεην θαη Δζπεξηλό Γπκλάζην θαη Δζπεξηλό Ιύθεην,  Ε.  

ΔΠΑΙ θαη ΔΘ θαη ΗΔΘ 

Θαζηνξηά 

2. Γπκλάζην Θνξεζνύ Θνξεζόο 

3. Γπκλάζην Καληάθσλ Καληάθνη 

4. Γπκλάζην-Ιύθεην Κεζνπνηακίαο Κεζνπνηακία 

5. Γπκλάζην Οηλόεο Οηλόε 

6. Γπκλάζην Πεληαβξύζνπ Πεληάβξπζνο 

7. Γπκλάζην Καπξνρσξίνπ Καπξνρώξη 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α6: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΩΓΔΙΟΤ 

  Γεκνηηθό Ωδείν Θαζηνξηά 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α7: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΜΑΚΔΓΝΟ Α.Δ 

 1. Γξαθεία ιαηνκείνπ Καπξνρώξη 

2. Δλπδξείν Θαζηνξηάο Θαζηνξηά 

3. Γξαθεία Ιηκλαίνπ νηθηζκνύ Γηζπειηό 

ΟΜΑΓΑ Β’: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ  

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Β1: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 

  Ακαμνζηάζην Γήκνπ Καληάθνη 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Β2: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΟΡΔΣΙΑ 

  
Θηίξην αληηδεκαξρίαο Σνπξηζκνύ – Πνιηηηζκνύ (απεπζείαο 

ζηα νρήκαηα ηεο επηρείξεζεο) 
Θαζηνξηά 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Β3: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

  
Λαπηαζιεηηθό Θέληξν Θαζηνξηάο (απεπζείαο ζηα νρήκαηα 

ηνπ Λνκηθνύ Πξνζώπνπ) 
Θαζηνξηά 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Β4: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΜΑΚΔΓΝΟ Α.Δ 

1. 
Πεηξέιαην θίλεζεο ζε δεμακελή πνπ βξίζθεηαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζην ιαηνκείν 
Καπξνρώξη  

2. Ακόιπβδε βελδίλε απεπζείαο ζηα νρήκαηα ηεο εηαηξείαο  

 

 

 

3. Σερληθή έθζεζε 





 

Σελίδα 42 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

 Ζ κειέηε απηή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα λα 

θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Θαζηνξηάο θαη ησλ Λνκηθώλ Πξνζώπσλ ηνπ 

Γήκνπ, γηα έλα έηνο. Οη ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθνύλ κε ηνπο αλαδόρνπο ζα έρνπλ ρξνληθή 

δηάξθεηα ελόο (1) έηνπο. 

 Ύζηεξα από θαηαγξαθή ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθώλ 

Πξνζώπσλ ε Γ/λζε Θαζαξηόηεηαο Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ ζπλέηαμε ηελ παξνύζα Σερληθή 

Έθζεζε ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα γίλεη ε πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ ιηπαληηθώλ. 

Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 1.331.516,32 € κε ην ΦΠΑ (24%). 

Σα πνζά ζα βαξύλνπλ ηνπ αληίζηνηρνπο Θ.Α. ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθώλ 

ηνπ πξνζώπσλ. 

 Ζ πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016. 

 

 

 

 

 

4. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 

Σ Ε Χ Ν Ι Κ Ε   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε   

Γηα ηα καύζιμα πξέπεη λα ηζρύνπλ νη αθόινπζεο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:  

 

 Πεηρέλαιο θέρμανζης ζύκθσλα κε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο.i) Τθν Κ.Υ.Α. 467/2002/03 
(ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03): «Ρροδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου του πετρελαίου κζρμανςθσ» 

ii) Τθν Κ.Υ.Α. 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273 Βϋ/5-9-03 – Διορκ.Σφαλμ. ςτο ΦΕΚ-1630Β/03):«Διαδικαςίεσ 
χρωματιςμοφ και ιχνθκζτθςθσ πετρελαίου κζρμανςθσ». 

 

Γενικά για τα καφςιμα κίνθςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ Κ.Υ.Α. 316/2010/12 (Φ.Ε.Κ. 501 Β/29-2-2012): 
«Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, ςτον τομζα τθσ ποιότθτασ καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ, 
προσ τθν οδθγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν Κ.Υ.Α. 94/2012/12 (ΦΕΚ 1507 Β/4-5-2012-Διορκ.ςφαλμ. Στο ΦΕΚ 2075 Β/4-7-
12). 

 

 Πεηρέλαιο κίνηζης ζύκθσλα κε ηελ K.Y.A. 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006): «Καφςιμα  
αυτοκινιτων - Ρετρζλαιο κίνθςθσ – Απαιτιςεισ και Μζκοδοι Δοκιμϊν», όπωσ τροποποιικθκε με 
τθν Κ.Υ.Α. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010), όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί με τθν υπ'αρικμ. 
117/2014/15 (ΦΕΚ 921 Β/21-05-2015). 
Αξηζκόο θεηαλίσλ = 45 (min) ΘΘΗ (θαηώηεξεο ζεξκαληηθήο ηθαλόηεηαο) = 9.800 – 

10.400 kcal/KG, πεξηεθηηθόηεηα ζε πξνζκίμεηο ζείνπ = 0,3% (ΚΑΥ). Σν θαύζηκν πξέπεη 

λα είλαη απαιιαγκέλν από άιιεο πξνζκίμεηο από λεξό θαη θπζηθά ζε θακία πεξίπησζε 
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δελ πξέπεη λα ππάξρεη αλάκημε κε πεηξέιαην ζέξκαλζεο.Θα πξέπεη ε ξεπζηόηεηα ηνπ 

πεηξειαίνπ λα παξακέλεη ζηαζεξή ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο κέρξη -20 νC ηνπιάρηζηνλ 

θαη λα κελ δεκηνπξγεί δπζιεηηνπξγία ζηηο κεραλέο ησλ νρεκάησλ.  

 

 Βενζίνη αμόλσβδη ζύκθσλα κε ηε Α.Χ.Σ. 510/2004/07 (ΦΕΚ 872Β/4-6-2007): «Καφςιμα  
αυτοκινιτων - Αμόλυβδθ Βενηίνθ - Απαιτιςεισ και Μζκοδοι Δοκιμϊν». 
ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ακόιπβδε βελδίλε πνπ 

θαζνξίδεη ην αξκόδην Τπνπξγείν. 

 

 

5. Παξαηάζεηο 

Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ όταν θ παράταςθ γίνεται χωρίσ 
αφξθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ι και με αφξθςθ του φυςικοφ και 
οικονομικοφ αντικειμζνου (με τθ ςφναψθ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ) όταν πλθροφνται οι προχποκζςεισ 
του άρκρου 132 του ν.4412/2016. Θ παράταςθ των ςυμβάςεων γίνεται μετά από απόφαςθ του αρμόδιου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 132 του ν.4412/2016. 
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ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ-ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ-ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΔΙΓΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ  ΣΙΜΗ € ΤΝΟΛΟ 

            

ΟΜΑΓΑ Α': ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α1: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 

1. 
Πεηξέιαην ζεξκαλζεο δήκνπ 

Θαζηνξηάο 
ιίηξα 137.000 0,832 113.984,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α1: 113.984,00 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α2: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΟΡΔΣΙΑ  

2. 
Πεηξέιαην ζεξκαλζεο 

Οξεζηηάο 
ιίηξα 8.235 0,832 6.851,52 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α2: 6.851,52 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α4: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΣΜΗΜΑ Α4.1: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΚΑΣΟΡΙΑ 

4.1. 
ρνιεία Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Θαζηνξηάο 
ιίηξα 140.000 0,832 116.480,00 

ΤΛΟΙΗΘΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ ΣΚΖΚΑΣΟ Α4.1:  116.480,00 

ΣΜΗΜΑ Α4.2: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΑ 

ΣΡΙΑΓΑ-ΜΔΟΠΟΣΑΜΙΑ-ΚΟΡΔΣΔΙΩΝ 

4.2. 

ρνιεία Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Αγίαο Σξηάδαο-Κεζνπνηακίαο-

Θνξεζηείσλ 

ιίηξα 110.000 0,832 91.520,00 

ΤΛΟΙΗΘΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ ΣΚΖΚΑΣΟ Α4.2:  91.520,00 

ΣΜΗΜΑ Α4.3: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΙΣΙΟΤ, 

ΜΑΚΔΓΝΩΝ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 

4.3. 

ρνιεία Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Βηηζίνπ, Καθεδλώλ, Αγίσλ 

Αλαξγύξσλ 

ιίηξα 90.000 0,832 74.880,00 

ΤΛΟΙΗΘΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ ΣΚΖΚΑΣΟ Α4.3:  74.880,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α4:  282.880,00 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α5: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

5 

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β'βάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 

ιίηξα 250.000 0,832 208.000,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α5:  

  

208.000,00 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α6: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΩΓΔΙΟΤ   
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6. 
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

Γεκνηηθνύ σδείνπ 
ιίηξα 4.000 0,832 3.328,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α6:   3.328,00 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α7: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΜΑΚΔΓΝΟ Α.Δ. 

7. 
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

ΚΑΘΔΓΛΟ Α.Δ. 
ιίηξα 9.680 0,832 8.053,76 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α7: 8.053,76 

ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Α:  623.097,28 

ΟΜΑΓΑ B': ΚΑΥΙΜΑ ΚΙΝΗΗ 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Β2: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΟΡΔΣΙΑ 

1. Πεηξέιαην θίλεζεο Οξεζηηάο  ιίηξα 370 1,087 402,19 

2. Βελδίλε ακόιπβδε Οξεζηηάο ιίηξα 7.585 1,276 9.678,46 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΟΜΑΓΑ Β2: 10.080,65 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Β3: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ 

1. Πεηξέιαην θίλεζεο  ιίηξα 1.480 1,087 1.608,76 

2. Βελδίλε ακόιπβδε ιίηξα 2.525 1,276 3.221,90 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΟΜΑΓΑ Β3: 4.830,66 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Β4: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΜΑΚΔΓΝΟ Α.Δ. 

1. Πεηξέιαην θίλεζεο  ιίηξα 113.870 1,087 123.776,69 

2. Βελδίλε ακόιπβδε ιίηξα 6.950 1,276 8.868,20 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΟΜΑΓΑ Β4: 132.644,89 

ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Β: 147.556,20 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΩΝ Α' - Β': 770.653,48 

ΦΠΑ 24% 184.956,84 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (ΜΔ ΦΠΑ) 955.610,32 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ 

 

 

 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν 
 

Άπθπο 1ο- Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ 

 

 Αληηθείκελο ηες προκήζεηας είλαη ε προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηης αλάγθες 

ηοσ Γήκοσ θαη ηωλ Νοκηθώλ Προζώπωλ ηοσ Γήκοσ. Ο ελδεηθηηθός προϋποιογηζκός ηες προκήζεηας 

αλέρτεηαη ζε 1.346.196,68 € κε ηο ΦΠΑ (24%). 

 

 

Άπθπο 2ο-Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

 

Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

α) Του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) 

β) Του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010)και του Ν.4111/13 (ΦΕΚ Αϋ18) 

γ) Του Ν.4013/2011 «Σφςταςθ  ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) 

δ) Τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/16-10-2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο - υμβατικά τεφχθ 

Συμβατικά τεφχθ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

1) Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

2) Θ παροφςα μελζτθ 

3) Θ Οικονομικι προςφορά του αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 4ο - Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί με τουσ όρουσ που κα κακορίςει θ Οικονομικι Επιτροπι 

κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/10 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

Θ προμικεια αφορά τον Διμο Καςτοριάσ και τα Νομικά του Ρρόςωπα, είναι ενιαία ωσ προσ τθν 

διαδικαςία τθσ και ξεχωριςτι ωσ προσ τθν υλοποίθςθ τθσ. 

ΑΡΘΡΟ 5ο – Σιμζσ προςφορϊν 
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Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν οικονομικι προςφορά για μία ι περιςςότερεσ «ομάδεσ», για 

τθ ςυνολικι όμωσ προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε «ομάδασ». 

Απόρριψθ ενόσ ι περιςςοτζρων ειδϊν μιασ «ομάδασ» επιφζρει αυτόματα τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ 

ολόκλθρθσ τθσ «ομάδασ».  

Οι τιμζσ προςφοράσ δεςμεφουν του ςυμμετζχοντεσ για εκατόν ογδόντα  (180) θμζρεσ, προςμετροφμενεσ 

από τθν  επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν του Διαγωνιςμοφ. 

ΑΡΘΡΟ 6ο – φμβαςθ 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κατά το νόμο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ αυτισ, υποχρεοφται να 

προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο, εντόσ οριςμζνθσ προκεςμίασ, για να υπογράψει τθ ςφμβαςθ και 

να κατακζςει τθν εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ αυτισ. 

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει μζςα ςτθν προαναφερόμενθ χρονικι προκεςμία 

να υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ, και δεν κατακζςει τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, κθρφςςεται 

υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που 

απορρζει από αυτι, με απόφαςθ Δ.Σ. (φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου) ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 7ο – Σόποσ και χρόνοσ παράδοςθσ 

Τόποσ παράδοςθσ: Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθ 

μεταφορά και παράδοςθ των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει θ Υπθρεςία επί του εδάφουσ. Επίςθσ 

είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία που πικανόν κα γίνει από υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του ι άλλου, 

μζχρι τθσ παράδοςθσ αυτϊν. 

Χρόνοσ παράδοςθσ: Θ παράδοςθ των υλικϊν κα γίνει ςταδιακά, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ κάκε 

υπθρεςίασ, ςε διάςτθμα ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι μζχρι τθν εξάντλθςθ αυτισ. Ο 

προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδίδει τα υλικά εντόσ δφο (2) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 

ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ. 

ΑΡΘΡΟ 8ο – Εγγφθςθ  ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ 

1. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 

Οι διαγωνιηόμενοι ζχουν τθν υποχρζωςθ μαηί με τα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ να προςκομίςουν και 

εγγυθτικι επιςτολι, αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ ι γραμμάτιο του Τ.Ρ.&.Δ. για ποςό ίςο με το 1% του 

προχπολογιςμοφ χωρίσ το ΦΡΑ για τθν ομάδα ι ομάδεσ που λαμβάνουν μζροσ, θ οποία πρζπει να ζχει 

ιςχφ επί ζνα τουλάχιςτον μινα μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ κα είναι ςυνταγμζνθ κατά τον τφπο που ιςχφει ςτο Δθμόςιο. 

2. Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 

Ο ανάδοχοσ ςτο όνομα του οποίου κα κατακυρωκεί θ δθμοπραςία υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τθν 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό, με εγγφθςθ ίςθ προσ 5% του ςυμβατικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ 

το Φ.Ρ.Α. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να κατατεκεί πριν τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ ι κατά τθν υπογραφι αυτισ. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να είναι 

ςυνταγμζνθ κατά τον τφπο που ιςχφει ςτο Δθμόςιο. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτον 

προμθκευτι μετά τθν οριςτικι και ποιοτικι παραλαβι των υλικϊν και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των 

τυχόν απαιτιςεων των ςυμβαλλομζνων. 

ΑΡΘΡΟ 9ο - Κιρυξθ προμθκευτι εκπτϊτου – Κυρϊςεισ  

1. Ο προμθκευτισ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε για να υπογράψει τθ 

ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του και 
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από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. 

2. Με τθν ίδια διαδικαςία ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμά 

του, που απορρζει από αυτι, εφόςον δεν παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά, μζςα ςτον 

ςυμβατικό χρόνο ι ςτο χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 

του Ν.4412/2016. 

3.Ο προμθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθ ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

4. Στον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλονται με 

απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά ι διαηευτικά, οι κυρϊςεισ του 

άρκρου 203 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10ο – Προςωρινι και οριςτικι παραλαβι 

1. Θ παραλαβι των υλικϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 221 τουΝ.4412/2016, από τθν 

αρμόδια τριμελι επιτροπι. 

2. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία για τθν παραλαβι δεν χρειάηεται χρόνοσ για να διαπιςτωκοφν τυχόν 

ατζλειεσ, κα ςυντάςςεται ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ ι απόρριψθσ τθσ προμικειασ. 

ΑΡΘΡΟ 11ο –Φόροι, Σζλθ, Κρατιςεισ 

Τον προμθκευτι βαρφνουν εξ' ολοκλιρου τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ, κακϊσ 

και κάκε νόμιμθ ι νζα κράτθςθ άγνωςτθ μζχρι ςιμερα που κα εμφανιςκεί κατά το διάςτθμα από τθν 

ςφνταξθ τθσ παροφςασ μελζτθσ μζχρι τθν θμερομθνία που κα γίνει ο διαγωνιςμόσ. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τον 

Διμο. Σε περίπτωςθ ανάδειξθσ περιςςότερων προμθκευτϊν, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ τθσ 

δθμοπραςίασ κα βαρφνουν αναλογικά τον κακζνα. 

ΑΡΘΡΟ 12ο – Αναπροςαρμογι τιμϊν προςφοράσ 

Οι τιμζσ προςφοράσ ςε καμία αναπροςαρμογι δεν υπόκεινται για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά 

παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ μζχρι το τζλοσ τθσ ςυμβατικισ χρονικισ περιόδου. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΔΔ –ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 1 

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 [] 

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 ΚΑΣΟΡΙΑ 

Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη: 997840976 

Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ 

ππάξρεη): www.Kastoria.gov.gr 
Πφιε: ΚΑΣΟΡΙΑ 

Οδφο θαη αξηζκφο: ΙΟΤΣΙΝΙΑΝΟΤ 

Σαρ. θσδ.: 52100 

Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο: ΑΝΓΡΔΑ ΑΠΟΣΟΛΙΓΗ 

Σειέθσλν: 2467081318 

θαμ: 2467080768 

Ηι. ηαρ/κείν: apostolan@windowslive.com 
Υψξα: GR 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Σίηινο: 

ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ, 

ΜΔ ΥΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΔΧΝ, ΑΝΧ ΣΧΝ ΟΡΙΧΝ, 

ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ 

ΤΜΦΔΡΟΤΑ, ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΧΝ 

ΠΡΟΧΠΧΝ (ΟΜΑΓΑ u913 ., ΤΠΟΟΜΑΓΔ Α1, Α2, Α4, Α5, 

Α6, Α7, ΟΜΑΓΑ Β, ΤΠΟΟΜΑΓΔ Β2, Β3, Β4) 

χληνκε πεξηγξαθή: 

ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ, ΜΔ ΥΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ 
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ΜΔΧΝ, ΑΝΧ ΣΧΝ ΟΡΙΧΝ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ, 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ (ΟΜΑΓΑ Α, 

ΤΠΟΟΜΑΓΔ Α1, Α2, Α4, Α5, Α6, Α7, ΟΜΑΓΑ Β, ΤΠΟΟΜΑΓΔ Β2, Β3, Β4) 

Αξηζκφο αλαθνξάο αξρείνπ 

πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα (εάλ 

ππάξρεη): 9/2018 

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): 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 3 
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 

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 

πηζηνπνίεζε θαη θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν 

- 
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Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε u954 .αιχπηεη 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: 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα: 
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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 u948 .ηαηίζεηαη 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 

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: 
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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 u941 .θδνζεο 

- 

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 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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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”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 





 

Σελίδα 55 

- 

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

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΩΛ  

ΓΖΚΟΤ ΘΑΗ ΛΟΚΗΘΩΛ ΠΡΟΩΠΩΛ 

ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ: 9/2018 

ΠΡΟΫ/ΚΟ: 955.610,32€ 

ΛΟΚΟ ΘΑΣΟΡΗΑ 

ΓΖΚΟ ΘΑΣΟΡΗΑ 

Γ/ΛΖ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ & ΠΡΑΗΛΟΤ 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΔΙΓΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ  ΣΙΜΗ € ΤΝΟΛΟ 

            

ΟΜΑΓΑ Α': ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α1: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 

1. 
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο δήκνπ 

Θαζηνξηάο 
ιίηξα 137.000 

  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α1: 
 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α2: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΟΡΔΣΙΑ  

2. 
Πεηξέιαην ζεξκαλζεο 

Οξεζηηάο 
ιίηξα 8.235 

  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α2: 
 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α4: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΣΜΗΜΑ Α4.1: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΚΑΣΟΡΙΑ 

4.1. 
ρνιεία Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Θαζηνξηάο 
ιίηξα 140.000 

  

ΤΛΟΙΗΘΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ ΣΚΖΚΑΣΟ Α4.1:  
 

ΣΜΗΜΑ Α4.2: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΑ 

ΣΡΙΑΓΑ-ΜΔΟΠΟΣΑΜΙΑ-ΚΟΡΔΣΔΙΩΝ 

4.2. 

ρνιεία Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Αγίαο Σξηάδαο-Κεζνπνηακίαο-

Θνξεζηείσλ 

ιίηξα 110.000 
  

ΤΛΟΙΗΘΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ ΣΚΖΚΑΣΟ Α4.2:  
 

ΣΜΗΜΑ Α4.3: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΙΣΙΟΤ, 

ΜΑΚΔΓΝΩΝ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 

4.3. 

ρνιεία Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Βηηζίνπ, Καθεδλώλ, Αγίσλ 

Αλαξγύξσλ 

ιίηξα 90.000 
  

ΤΛΟΙΗΘΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ ΣΚΖΚΑΣΟ Α4.3:  
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α4:  
 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α5: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
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Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β'βάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 

ιίηξα 250.000 
  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α5:  

  
 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α6: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΩΓΔΙΟΤ   

6. 
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

Γεκνηηθνύ σδείνπ 
ιίηξα 4.000 

  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α6:   
 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α7: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΜΑΚΔΓΝΟ Α.Δ. 

7. 
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

ΚΑΘΔΓΛΟ Α.Δ. 
ιίηξα 9.680 

  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α7: 
 

ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Α:  
 

ΟΜΑΓΑ B': ΚΑΥΙΜΑ ΚΙΝΗΗ 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ Β2: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΟΡΔΣΙΑ 

1. Πεηξέιαην θίλεζεο Οξεζηηάο  ιίηξα 370 
  

2. Βελδίλε ακόιπβδε Οξεζηηάο ιίηξα 7.585 
  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΟΜΑΓΑ Β2: 

 ΤΠΟΟΜΑΓΑ Β3: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ 

1. Πεηξέιαην θίλεζεο  ιίηξα 1.480 
  

2. Βελδίλε ακόιπβδε ιίηξα 2.525 
  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΟΜΑΓΑ Β3: 

 ΤΠΟΟΜΑΓΑ Β4: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΜΑΚΔΓΝΟ Α.Δ. 

1. Πεηξέιαην θίλεζεο  ιίηξα 113.870 
  

2. Βελδίλε ακόιπβδε ιίηξα 6.950 
  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΟΜΑΓΑ Β4: 

 ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Β: 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΩΝ Α' - Β': 
 

ΦΠΑ 24%: 
 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (ΜΔ ΦΠΑ): 
 

 

(Τόποσ-θμερομθνία) 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

(ΥΡΟΓΑΦΘ ΣΦΑΓΙΔΑ) 

 




