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∆ΙΑΚΘΥΞΘ Αρ. 12/2020  

Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ άνω των ορίων ∆θµόςιου Μειοδοτικοφ ∆ιαγωνιςµοφ, για τθν 

ανάδειξθ  προµθκευτι/προµθκευτϊν υγρϊν καυςίµων και λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ των 

υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ κακϊσ και των 

Συνοριακϊν Στακµϊν χωρικισ αρµοδιότθτασ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ 

Μακεδονίασ για τα ζτθ 2021 και 2022. 

Α  Ρ  Ο  Φ  Α  Σ  Θ   

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ  

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ∆ΙΟΙΚΘΣΘΣ ΘΡΕΙΟΥ – ∆ΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

Ζχοντασ υπόψθ :   

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «∆θµόςιεσ υµβάςεισ Ζργων, Προµθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρµογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

2. Σισ διατάξει του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ) «Αρχζσ δθµοςιονοµικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωµάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθµόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».  
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3. Σισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Αϋ) «∆ιοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 

Νοµικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του ∆θµοςίου Σοµζα-Σροποποίθςθ ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκµίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1.    

4. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Αϋ) «Προςαρµογι τθσ ελλθνικισ νοµοκεςίασ ςτθν 

Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζµθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωµϊν ςτισ εµπορικζσ 

ςυναλλαγζσ».   

5. Σισ διατάξεισ του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόµων για το Ελεγκτικό υνζδριο».  

6. Σισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ ∆θµοςίων 

υµβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου ∆θµοςίων υµβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου 

κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ 

διατάξεισ».   

7. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ µε τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόµων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Πρόγραµµα ∆ιαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».  

8. Σισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Αϋ)  «Κανονιςµόσ Προµθκειϊν ∆θµοςίου 

(Κ.Π.∆.)».  

9. Σθν  µε αρικµ. 10/11-10-2017 (ΦΕΚ 3748/Βϋ/24-10-2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Ψθφιακισ  Πολιτικισ, 

Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθµζρωςθσ περί «κακοριςµοφ θµεριςιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακϊν και 

τοπικϊν εφθµερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθµοςιεφςεων των φορζων του 

∆θµοςίου».  

10. Σισ διατάξεισ του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Αϋ) «Καταχϊριςθ δθµοςιεφςεων των φορζων του ∆θµοςίου ςτο 

νοµαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.   

11. Σισ διατάξεισ του N.4487/2017 (ΦΕΚ 116/Αϋ) «Θλεκτρονικό ςφςτθµα διάκεςθσ τθλεοπτικοφ 

διαφθµιςτικοφ χρόνου, τροποποίθςθ του ν. 3548/2007, ςφςταςθ µθτρϊου περιφερειακοφ και τοπικοφ 

Σφπου, ειδικι ςιµανςθ γραµµωτοφ κϊδικα ςτισ ζντυπεσ εκδόςεισ, δθµιουργία κεςµικοφ πλαιςίου για 

τθν ενίςχυςθ τθσ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ.  

12. Σισ διατάξεισ του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Αϋ) «Εκνικό Συπογραφείο, Εφθµερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και 

λοιπζσ διατάξεισ».  

13. Σισ διατάξεισ του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Αϋ) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζµενθσ Αξίασ».   

14. Σισ διατάξεισ του Ν .2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15.  

15. Σισ διατάξεισ του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Αϋ) «Πνευµατικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά ∆ικαιϊµατα και  

Πολιτιςτικά Θζµατα». Tισ  διατάξεισ του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) «Οργάνωςθ τθσ 

αγοράσ πετρελαιοειδϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει µε το Ν. 

3335/2005 (ΦΕΚ  

95/Α/2005).  

16. Σισ διατάξεισ του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Kανόνεσ ρφκµιςθσ τθσ αγοράσ προϊόντων και 

τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ».  

17. Σισ διατάξεισ του άρκρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α’) «Περί παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιµατοσ», 

όπωσ ιςχφει µε το άρκρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’) « Φορολογία ειςοδιµατοσ, επείγοντα µζτρα 

εφαρµογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ». 

18.  Σισ διατάξεισ του Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α') «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθµόςια 

ζγγραφα και ςτοιχεία».  

19. Σισ διατάξεισ του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A/05-08-2016)  «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ ∆ιατάκτεσ». 

20. Σισ διατάξεισ του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ 

Α.Ε.Π.Π. 
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21. Tθν  µε αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Βϋ) Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονοµίασ και Ανάπτυξθσ 

««Ρφκµιςθ των ειδικότερων κεµάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου ∆θµοςίων υµβάςεων (ΚΘΜ∆Θ) του Τπουργείου Οικονοµίασ και Ανάπτυξθσ».  

22. Σθν µε αρ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονοµίασ και Ανάπτυξθσ 

«Σεχνικζσ λεπτοµζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιµατοσ Θλεκτρονικϊν ∆θµοςίων 

υµβάςεων (Ε..Θ.∆Θ..)».   

23. Σθν υπ' αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β’) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςµόσ του χρόνου, τρόπου 

υπολογιςµοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ 

Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτοµερειϊν εφαρµογισ τθσ 

παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016».  

24. Σθν µε αρικµ.  Α2- 718/28-07-2014  (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίθςθ Κανόνων ∆ιακίνθςθσ και 

Εµπορίασ Προϊόντων και Παροχισ Τπθρεςιϊν (Κανόνεσ ∆Ι.Ε.Π.Π.Τ.)».  

25. Σθν µε αρικµ. 316/2010/24-02-2012 (ΦΕΚ 501/Β/2012) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Προςαρµογι τθσ 

ελλθνικισ νοµοκεςίασ, ςτον τοµζα τθσ ποιότθτασ καυςίµων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν οδθγία 

2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου».  

26. Σισ αποφάςεισ του Ανϊτατου Χθµικοφ υµβουλίου του Γενικοφ Χθµείου του Κράτουσ  ςχετικά  µε τισ 

προδιαγραφζσ των υγρϊν καυςίµων (κζρµανςθσ – κίνθςθσ) *χετικζσ οι µε αρικµ. 467/2002 (ΦΕΚ 

1531/Β/2003), 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006), όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΑΧ 460/2009 (ΦΕΚ Β’ 

2010/67/28-1-2010), 510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/2007), Κοινζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ+.  

27. Σισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ ∆θµοςίων υµβάςεων   

28.  Σισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόµων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που    

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόµενα ςτα ςυµβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και το 

ςφνολο 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.  

29. Σα άρκρα 43 και 44 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019). 

30. Σο άρκρο 33 του Νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019). 

31. Σο άρκρο 56 του Νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019). 

32. Σο άρκρο 235 του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019). 

33. Σισ διατάξεισ του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Αϋ)  «∆ιοίκθςθ, Οργάνωςθ, τελζχωςθ τθσ Περιφζρειασ, 

ρφκµιςθ κεµάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ».   

34. Σισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ – Πρόγραµµα Καλλικράτθσ».   

35. Σισ διατάξεισ του Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςµόσ τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – 

∆υτικισ Μακεδονίασ», όπωσ  τροποποιικθκε και ιςχφει.  

36. Σισ διατάξεισ του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 /Α’) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου και άλλεσ 

διατάξεισ».   

37. Σισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδθµοκρατιςµόσ τθσ ∆ιοίκθςθσ – 

καταπολζµθςθ γραφειοκρατίασ και θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν κι άλλεσ 

διατάξεισ».   

38. Σθν µε αρικµ. 13912/15-05-2017 απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν µε τθν οποία διορίςτθκε 

υντονιςτισ τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ ο Μιχελάκθσ Βαςίλειοσ του 

Πολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΤΟ∆∆/26-05-2017 – Α∆Α:ΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω).   

39. Σισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Αϋ) «Μεταβίβαςθ αρµοδιοτιτων ςτισ 

Περιφζρειεσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ».  
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40. Σα άρκρα 6 και 7 τθσ υπ’ αρικµ. 20814/07.06.2001 (ΦΕΚ 796/Βϋ) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν 

Εςωτερικϊν, ∆θµόςιασ ∆ιοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ – Οικονοµικϊν – Γεωργίασ – ∆θµόςιασ Σάξθσ 

«Γενικόσ Κανονιςµόσ Λειτουργίασ των υνοριακϊν τακµϊν».  

41. Σθν µε αρικµ. 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ 1132/Βϋ) Κοινι Απόφαςθ των  ΤΠ.ΟΙΚ. και ΤΠ.Ε.∆.∆.Α. «Ρφκµιςθ 

του τρόπου είςπραξθσ και διαχείριςθσ από τα Περιφερειακά Σαµεία Ανάπτυξθσ των εςόδων από 

µιςκϊµατα που προζρχονται από τουσ χερςαίουσ υνοριακοφσ τακµοφσ».  

42. Σισ διατάξεισ του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Αϋ) «Τπαίκρια ∆ιαφιµιςθ, υµπολιτείεσ ∆ιµων και Κοινοτιτων 

και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 18 παρ. 8γ.  

43. Σισ διατάξεισ του άρκρου 49 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Αϋ) «Επείγοντα Μζτρα Εφαρµογισ 

Μεςοπρόκεςµου Πλαιςίου ∆θµοςιονοµικισ τρατθγικισ 2012-2015».  

44. Σθν υπ’ αρικµ. 33803/25.07.2011 (ΦΕΚ 1710/Βϋ) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν – 

Οικονοµικϊν  «Άνοιγµα Λογαριαςµοφ Περιφερειακϊν Σαµείων Ανάπτυξθσ».   

45. Σισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Αϋ) «Ρυκµίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν 

αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωµζνθ διοίκθςθ Ενςωµάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».  

46. Τθν με αρικμ. πρωτ. οικ. 159175/09.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΤΔΤΟ1Γ-ΩΟΚ) απόφαςι μασ περί ςυγκρότθςθσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ ανοικτϊν διαγωνιςμϊν που αφοροφν τθν Αποκεντρωμζνθ 

Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ. 

47. Σθν Κατευκυντιρια Οδθγία  24 (Απόφαςθ 01/15-04-2020 με αρ. πρ.2133 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων υμβάςεων) – ΑΔΑ:ΨΟΘ0ΟΞΣΒ-ΦΔ7 

48. Σθν με αρ. 6601/13-12-2019 (ΑΔΑ:ΡΨΦΝΟΞΣΒ-ΛΟΧ) Οδθγία τθσ ΕΑΑΔΘΤ για το Αρνθτικό Ποςοςτό 

Ζκπτωςθσ 

49. Σθν με αρ. πρ. 3898/15-12-2020 (ΑΔΑ:62ΜΧΟΡ1Γ-Α21)-(ΑΔΑΜ:20REQ007852727) Ζγκριςθ Ανάλθψθ 

 πολυετοφσ υποχρζωςθσ για καφςιμα κίνθςθσ 

50.  τθν με αρ. πρ. 3898/15-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΜΤΕΟΡ1Γ-ΟΞ7)- (ΑΔΑΜ:20REQ007852761) Ζγκριςθ Ανάλθψθ 

 πολυετοφσ υποχρζωςθσ για καφςιμα κζρμανςθσ 

51. τθν με αρ. πρ. 3898/15-12-2020 (ΑΔΑ:6ΑΓΡΟΡ1Γ-Θ69)- (ΑΔΑΜ:20REQ007859491) Ζγκριςθ Ανάλθψθ 

 πολυετοφσ υποχρζωςθσ για λιπαντικά. 

52. Σθν με αρ. πρ. 159513/10-12-2020 (ΑΔΑ: 69Δ9ΟΡ1Γ-7Θ) – (ΑΔΑΜ: 20REQ007861234) Ζγκριςθ Διάκεςθσ Πίςτωςθσ 

για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων των υνοριακϊν τακμϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ Απ.Δ.Θπ-Δ.Μ. 

53.  Σθν με αρ. πρ. 3897/14-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΤΓΟ1Γ-ΜΧΒ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ για τθν δαπάνθ 

εκδόςεων και δθμοςιεφςεων. 

54. Σθν με αρ. πρωτ: 162540/16-12-2020 (AΔΑ:ΩΡΨΜΟΡ1Γ-Μ34) Απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Απ.∆.Θπ-∆.Μ. περί 

«Ζγκριςθσ διενζργειασ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ άνω των ορίων ∆θµόςιου Μειοδοτικοφ ∆ιαγωνιςµοφ, για τθν 

ανάδειξθ  προµθκευτι/προµθκευτϊν υγρϊν καυςίµων,  για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωµζνθσ 

∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ κακϊσ και των υνοριακϊν τακµϊν χωρικισ Αρµοδιότθτασ 

Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ. 

 

Ρ    Ο  Κ  Θ    Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε  

  

1. Ανοικτό Θλεκτρονικό άνω των ορίων ∆θµόςιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνιςµό µε ςφραγιςµζνεσ 

προςφορζσ, για τθν ανάδειξθ προµθκευτι/προµθκευτϊν υγρϊν καυςίµων *πετρελαίου 

κζρµανςθσ (CPV : 09135100-5), πετρελαίου κίνθςθσ (CPV: 09134100-8), βενηίνθσ αµόλυβδθσ 

(CPV: 09132100- 4) και λιπαντικϊν (CPV: 09211000-1) ςυνολικισ (εκτιµϊµενθσ) ποςότθτασ 

744.687,46 λίτρων, ςυνολικοφ προχπολογιςµοφ εξακοςίων τριάντα ζξι χιλιάδων εκατόν 

ογδόντα ευρϊ και εξιντα ζξι λεπτϊν (636.180,66€), προ Φ.Ρ.Α. ιτοι επτακοςίων οδγόντα 

οκτϊ χιλιάδων οχτακοςίων εξιντα τεςςάρων ευρϊ και δφο λεπτϊν (788.864,02 €), 
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ςυµπεριλαµβανοµζνου Φ.Ρ.Α. 24%, για τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωµζνθσ 

∆ιοίκθςθσ Θπείρου -∆υτικισ Μακεδονίασ, και των Συνοριακϊν Στακµϊν χωρικισ 

αρµοδιότθτασ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου ∆υτικισ Μακεδονίασ. 

  

2. Ο ςυνολικόσ Ρροχπολογιςµόσ και οι (εκτιµϊµενεσ) ποςότθτεσ, όπωσ διαµορφϊνονται ανά 

τµιµα  (Οµάδα Υπθρεςιϊν και κατθγορία καυςίµων), αναλφεται,  ωσ εξισ: 

ΟΜΑ∆Α 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

Α/Α 

ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΑΝΑ 

ΤΜΘΜΑ 

(ςε λίτρα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ 

ΤΜΘΜΑ 

(ΕΥΩ προ 

Φ.Ρ.Α) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ 

ΤΜΘΜΑ 

(ΕΥΩ  µε 

Φ.Ρ.Α) 

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΑΤΑΣ 

1 ΘΕΜΑΝΣΘ 6.200,00 4.042,40 5.012,58 

2 ΚΙΝΘΣΘ 24.834,48 27.030,28 33.517,55 

3 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 120,00 1.008,00 1.249,92 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

4 ΘΕΜΑΝΣΘ 44.000,00 
28.468,00 35.300,32 

5 ΚΙΝΘΣΘ 75.922,24 
80.015,22 99.218,88 

6 ΛΙΡΑΝΙΚΑ 440,00 3.696,00 4.583,04 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

7 ΘΕΜΑΝΣΘ 3.000,00 1.941,00 2.406,84 

8 ΚΙΝΘΣΘ 11.047,48 
11.688,24 14.493,41 

9 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 280,00 2.352,00 2.916,48 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

10 ΘΕΜΑΝΣΘ 7.000,00 
4.529,00 5.615,96 

11 ΚΙΝΘΣΘ 5.200,00 
5.881,20 7.292,69 

12 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 68,00 571,20 708,29 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΡΕΒΕΗΑΣ 

13 ΘΕΜΑΝΣΘ 7.000,00 
4.410,00 5.468,40 

14 ΚΙΝΘΣΘ 14.417,46 
15.235,25 18.891,71 

15 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 60,00 504,00 624,96 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 

16 ΘΕΡΜΑΝΘ 9.000,00 
6.318,00 7.834,32 

17 ΚΙΝΘΣΘ 11.000,00 
12.228,58 15.163,44 

18 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 60,00 504,00 624,96 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΓΕΒΕΝΩΝ 

19 ΘΕΜΑΝΣΘ 3.000,00 
1.986,00 2.462,64 

20 ΚΙΝΘΣΘ 22.388,16 
25.421,67 31.522,87 

21 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 220,00 1.848,00 2.291,52 
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ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΚΑΣΤΟΙΑΣ 

22 ΘΕΜΑΝΣΘ 18.000,00 
12.150,00 15.066,00 

23 ΚΙΝΘΣΘ 28.393,32 
30.796,92 38.188,19 

24 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 400,00 3.360,00 4.166,40 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΚΟΗΑΝΘΣ 

25 ΘΕΜΑΝΣΘ 14.000,00 
9.030,00 11.197,20 

26 ΚΙΝΘΣΘ 49.543,88 
54.150,59 67.146,73 

27 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 700,00 5.880,00 7.291,20 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

ΚΟΗΑΝΘΣ 
(ΒΛΑΣΤΘ) 

28 ΘΕΜΑΝΣΘ 24.000,00 
15.480,00 19.195,20 

29 ΚΙΝΘΣΘ 8.000,00 
7.184,00 8.908,16 

30 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 450,00 3.780,00 4.687,20 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ.  
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

31 ΘΕΜΑΝΣΘ 17.000,00 
10.965,00 13.596,60 

32 ΚΙΝΘΣΘ 10.492,96 
11.669,40 14.470,07 

33 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 140,00 1.176,00 1.458,24 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ.  
ΦΛΩΙΝΑΣ 

34 ΘΕΜΑΝΣΘ 50.000,00 
32.600,00 40.424,00 

35 ΚΙΝΘΣΘ 35.089,48 
37.631,89 46.663,54 

36 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 220,00 1.848,00 2.291,52 

          

Σ.Σ. ΚΑΚΑΒΙΑΣ 

37 ΘΕΜΑΝΣΘ 39.000,00 25.233,00 31.288,92 

38 ΚΙΝΘΣΘ 1.200,00 1.094,40 1.357,06 

          

Σ.Σ. ΜΕΤΗΑΝΘΣ 

39 ΘΕΜΑΝΣΘ 13.500,00 8.374,50 10.830,78 

40 ΚΙΝΘΣΘ 600,00 547,20 678,53 

          

Σ.Σ. 
ΚΥΣΤΑΛΛΟΡΘΓΘΣ 

41 ΘΕΜΑΝΣΘ 82.500,00 53.377,50 66.188,10 

42 ΚΙΝΘΣΘ 1.800,00 1.627,20 2.017,73 

          

Σ.Σ. ΝΙΚΘΣ 

43 ΘΕΜΑΝΣΘ 90.000,00 58.230,00 72.205,20 

44 ΚΙΝΘΣΘ 1.800,00 1.627,20 2.017,73 

          

Σ.Σ. 
ΜΑΥΟΜΑΤΙΟΥ 

45 ΘΕΜΑΝΣΘ 12.000,00 7.764,00 9.627,36 

46 ΚΙΝΘΣΘ 600,00 565,80 701,59 

  

3. Τρόποσ -Χρόνοσ Υποβολισ Ρροςφορϊν  

 Ο διαγωνιςµόσ κα διεξαχκεί µε τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/2016 µε 

χριςθ τθσ πλατφόρµασ του Εκνικοφ Συςτιµατοσ Θλεκτρονικϊν ∆θµοςίων Συµβάςεων (ΕΣΘ∆ΘΣ) 

µζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιµατοσ,  φςτερα από ελάχιςτθ 

προκεςµία τριάντα πζντε (35) θµερϊν από τθν θµεροµθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν 
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Υπθρεςία Επίςθµων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, δυνάµει των διατάξεων των άρκρων 

27, 60 και 67 του ν. 4412/2016.  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόµενουσ θλεκτρονικά, µζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘ∆ΘΣ, µζχρι τθν καταλθκτικι θµεροµθνία και ϊρα που 

ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφµφωνα µε τα 

αναφερόµενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και  το άρκρο 15  τθσ αρικµ. 

56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονοµίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 

λεπτοµζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιµατοσ Θλεκτρονικϊν ∆θµοςίων 

Συµβάςεων (Ε.Σ.Θ.∆Θ.Σ.)».   

 

  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ 

ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ 

ΤΟΥ ΕΣΘΔΘΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΕΝΑΞΘΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΤΩΝ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

  

Θ ∆ιαδικτυακι πφλθ  

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Θ.∆Θ.Σ.  

 

22/12/2020 

 

22/12/2020 

ϊρα :  15:00 µ.µ. 

 

20/01/2020 ϊρα :  

15:00 µ.µ. 

  

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία µζςω 

του ςυςτιµατοσ βεβαιϊνεται αυτόµατα από το ςφςτθµα µε υπθρεςίεσ χρονοςιµανςθσ, 

ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ αρικµ. 

56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονοµίασ και Ανάπτυξθσ 

«Τεχνικζσ λεπτοµζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιµατοσ 

Θλεκτρονικϊν ∆θµοςίων Συµβάςεων (Ε.Σ.Θ.∆Θ.Σ.)».   

  

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θµεροµθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ 

δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθµα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναµίασ 

λειτουργίασ του ΕΣΘ∆ΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκµίςει τα τθσ ςυνζχειασ του 

διαγωνιςµοφ µε ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.   

 

4. Ραρζχεται θ δυνατότθτα για υποβολι προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τµιµατα (ανά 

οµάδα υπθρεςιϊν και κατθγορία καυςίµων), όπωσ αναλφονται  ςτον ανωτζρω πίνακα 

τθσ παρ. 2.  

Αναλυτικά ςτοιχεία ανά τµήµα παρζχονται ςτον ΠΙΝΑΚΑ 1  του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ IΙ του 
Αναλυτικοφ Σεφχουσ τησ προκήρυξησ.  

  Σε κάκε περίπτωςθ οι υποβαλλόμενεσ  προςφορζσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν 

υποχρεωτικά  το ςφνολο των ανά κατθγορία καυςίµων (καφςιµα κζρμανςθσ – καφςιµα 

κίνθςθσ- λιπαντικά).    
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 Ρροςφορά θ οποία κα δίδεται για οριςμζνα από τα είδθ κάκε τµιµατοσ ι και για µζροσ τθσ 
προκθρυχκείςασ ποςότθτασ Τµιµατοσ/Τµθµάτων κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.   

  Οι ποςότθτεσ κατά κατθγορία/είδοσ καυςίµου, µπορεί να διαφοροποιοφνται και κα 

αποτελοφν ςυνάρτθςθ τθσ ςυνολικισ προεκτιµϊµενθσ αξίασ που δεν µπορεί να 

µεταβλθκεί.  

5. Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά 

βάςει τιµισ ιτοι το µεγαλφτερο ποςοςτό παρεχόµενθσ ζκπτωςθσ  επί τοισ εκατό (%) για 

κάκε είδοσ καυςίµου.  

Για τα καφςιµα το ποςοςτό ζκπτωςθσ υπολογίηεται επί τθσ µζςθσ λιανικισ τιµισ κάκε 

είδουσ καυςίµου (πετρελαίου κζρµανςθσ, πετρελαίου κίνθςθσ, αµόλυβδθσ βενηίνθσ), όπωσ 

καταγράφεται ςτα Εβδοµαδιαία ∆ελτία Επιςκόπθςθσ Τιµϊν Καυςίµων από τo  αρμόδιο 

κατά τόπουσ Τμιμα Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ. 
   

6. ∆εν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

 

7. ∆ικαίωµα ςυµµετοχισ ςτο διαγωνιςµό (παρ. 2.2.1. του Αναλυτικοφ Τεφχουσ τθσ 

προκιρυξθσ) 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 Σ∆Σ, 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.  

 

8. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν και κα δεςµεφουν τουσ οικονοµικοφσ φορείσ, για εκατόν 

ογδόντα (180) θµζρεσ από τθν εποµζνθ διενζργειασ του διαγωνιςµοφ. Ρροςφορά θ οποία 

ορίηει χρόνο ιςχφοσ µικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.  

9. Για τθν ζγκυρθ ςυµµετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφµβαςθσ, κατατίκεται 

από τουσ ςυµµετζχοντεσ οικονοµικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι 

ςυµµετοχισ για κάκε προςφορά ανά τµιµα  ςτο διαγωνιςµό (φµφωνα µε το 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VI -1), ποςοφ ίςου µε το 2% επί τθσ ςυνολικισ  εκτιµϊµενθσ αξίασ εκτόσ 

Φ.Ρ.Α.,  *άρκρο 72  παρ. 1α του Ν. 4412/2016+.   

Σο ποςό των εγγυητικών επιςτολών ςυµµετοχήσ που αντιςτοιχεί ανά τµήµα αναγράφεται 

ςτουσ πίνακεσ  1 & 2  του  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ IΙ).   

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.  
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ 

του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (20/07/2021), ιτοι μζχρι  τθν 20/08/2021,  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.  

10. 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 (ΕΣΘ∆ΘΣ- ∆ιαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 παρ. 1.2 

ζωσ 1.4 τθσ αρικµ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονοµίασ 

και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτοµζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

Συςτιµατοσ Θλεκτρονικϊν ∆θµοςίων Συµβάςεων (Ε.Σ.Θ.∆Θ.Σ.)».   

11. Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιµεσ θµζρεσ µετά 

τθν καταλθκτικι θµεροµθνία υποβολισ των προςφορϊν (ιτοι 26/01/2021 θµζρα Τρίτθ) 

και ϊρα 11.00 π.µ., µζςω των αρµόδιων πιςτοποιθµζνων ςτο ςφςτθµα οργάνων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρµοηόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για τθν 

ανάκεςθ δθµοςίων ςυµβάςεων και διαδικαςιϊν (φµφωνα µε τισ παρ.3.1.1.-3.1.2  του 

Αναλυτικοφ Σεφχουσ τησ προκήρυξησ).  

12. Θ παροχι διευκρινιςεων επί τθσ προκιρυξθσ κα γίνει ςφµφωνα µε τθν παρ. 2.1.3 του 

Αναλυτικοφ Τεφχουσ τθσ προκιρυξθσ.  

13. Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων που κα ςυναφκοφν  ξεκινοφν από τθν 1θ Απριλίου 2021 και θ 

διάρκειά τουσ κα είναι ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2022  ςτο μζτρο που δεν κα υπάρξει κατά 

το χρόνο αυτό υπζρβαςθ των ανά είδοσ ποςοτιτων που κακορίηονται ςτθ διακιρυξθ και 

που μπορεί να διαφοροποιοφνται ςε ςυνάρτθςθ τθσ ςυνολικισ προεκτιμϊµενθσ αξίασ 

που δεν μπορεί να μεταβλθκεί.  

*Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εξακοςίων τριάντα ζξι 

χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρϊ και εξιντα ζξι λεπτϊν (636.180,66€), προ Φ.Ρ.Α. ιτοι 

επτακοςίων ογδόντα οκτϊ χιλιάδων οχτακοςίων εξιντα τεςςάρων ευρϊ και δφο λεπτϊν 

(788.864,02 €), ςυµπεριλαµβανοµζνου Φ.Ρ.Α. 24%. 

14. Θ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ κα γίνει ςφμφωνα µε τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1.6 του 

Αναλυτικοφ Τεφχουσ τθσ Ρροκιρυξθσ  ωσ εξισ :    

 Θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων: 16/12/2020 θμζρα Τετάρτθ 

 Θμερομθνία αποςτολισ τθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ για δθμοςίευςθ ςτον ελλθνικό τφπο: 

21/12/2020  θµζρα Δευτζρα 

15. Κατά τα λοιπά και για τισ περιπτϊςεισ που δεν αναφζρονται ρθτά ςτθν παροφςα διακιρυξθ 

και τα παραρτιματα τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο  μζροσ τθσ, κα εφαρμόηονται οι 

κείμενεσ περί προμθκειϊν Δθμοςίου Τομζα Διατάξεισ.  

16. Λοιπζσ πλθροφορίεσ  παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Οικονοµικοφ - Τµιµα  Ρροµθκειϊν, 

∆ιαχείριςθσ Υλικοφ & Κ.Ο. (Βορείου Θπείρου 20 – Ιωάννινα) – Τθλζφωνα : 2651360319 

(Ιωάννθσ Ντόντθσ),  2651360339 (Αντϊνθσ Μαυράκοσ).  
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17. Ακολουκεί αναλυτικό τεφχοσ τθσ προκιρυξθσ κακϊσ και υπόδειγµα ςφµβαςθσ 

αναπόςπαςτα τθσ παροφςασ. 

 

 

 

 

  

Ο Συντονιςτισ 
Αποκεντρωμζνθσ ∆ιοίκθςθσ  

Θπείρου  - ∆υτικισ Μακεδονίασ 
 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΘΣ 

 υνηµµζνα:  
     Αναλυτικό Τεφχοσ Ρροκιρυξθσ                      

ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ  

1. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΑ ΘΡΕΙΟΥ  

Άρτασ,  Ιωαννίνων και  Ρρζβεηασ  

2. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΑ ∆ΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, Κοηάνθσ, Φλϊρινασ  

3. ΣΥΝΟΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΤΕΛΩΝΕΙΑ)  

      Κακαβιάσ, Μζρτηανθσ, Κρυςταλλοπθγισ και Νίκθσ  

ΕΣΩΤΕΙΚΘ ∆ΙΑΝΟΜΘ  

1) Γραφείο Συντονιςτι   

2) Γραφεία Ρροϊςταµζνων Γενικϊν ∆ιευκφνςεων ΑΡ.∆.ΘΡ.-∆.Μ.   

3) Τµιµατα ∆ιοικθτικοφ Οικονοµικοφ  

 (Άρτασ,  Πρζβεηασ, Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, Κοηάνθσ, Φλϊρινασ)  

4) Μζλθ τθσ Επιτροπισ ∆ιενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των ∆ιαγωνιςµϊν  

5) Τµιµα Ρροµθκειϊν ∆.Υ & Κ.Ο.  

6) Τµιµα Συνοριακϊν Στακµϊν  

7) Χρ. Αρχείο  
 

   .    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΗ ΗΠΕΙΡΟΤ – ∆ΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

∆ΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ  

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆ΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ & ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ  

 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ 12/2020 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 

Ανοικτόσ Θλεκτρονικόσ άνω των ορίων Δθμόςιοσ 
Μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ, για τθν ανάδειξθ 

προμθκευτι/προμθκευτϊν υγρϊν καυςίμων, για τισ 
ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ  κακϊσ και των 
Συνοριακϊν Στακμϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ ΑΡ.Δ.ΘΡ.-

Δ.Μ.  
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υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου 

– ∆υτικισ Μακεδονίασ κακϊσ και των Συνοριακϊν 

Στακµϊν χωρικισ αρµοδιότθτασ Αποκεντρωµζνθσ 

∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ/  

ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ ΚΑΣΑ CPV  

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ/ 09135100-5 

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ / 09134100-8 

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ/ 09132100-4 

ΛΙΡΑΝΤΚΑ / 09211000-1 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ανοικτόσ  Θλεκτρονικόσ  άνω  των  ορίων  Δθμόςιοσ  

Μειοδοτικόσ   

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία 

του άρκρου 27 του ν. 4412/16.   

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ  

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ ΚΑΙ ΩΑ   

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ   

22/12/2020 (θμζρα Τρίτθ) Ϊρα : 

15:00 μ.μ.  

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ  

 ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ   

20/01/2021 (θμζρα Τετάρτθ)   

 Ϊρα : 15:00 μ.μ.  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ  

 ΡΟΣΦΟΩΝ   

26/01/2021 (θμζρα Τρίτθ)                     

Ϊρα : 11:00 π.μ.  

  

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ (ΑΝΑΘΕΣΘΣ)  

Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ ιτοι το 
μεγαλφτερο ποςοςτό παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ  επί τοισ 
εκατό (%) για κάκε είδοσ καυςίμου.  
Για τα καφςιμα το ποςοςτό ζκπτωςθσ υπολογίηεται επί τθσ 

μζςθσ λιανικισ τιμισ κάκε είδουσ καυςίμου (πετρελαίου 

κζρμανςθσ, πετρελαίου κίνθςθσ, αμόλυβδθσ βενηίνθσ), 

όπωσ προκφπτει από τα Δελτία Επιςκόπθςθσ Τιμϊν 

Καυςίμων από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων 

του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και 

όπωσ αυτι εξειδικεφεται ςτα Εβδομαδιαία Δελτία τιμϊν 

των κατά τόπουσ αρμοδίων τμθμάτων Εμπορίου τθσ 

Ρεριφζρειασ. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

*Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 

εξακοςίων τριάντα ζξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα 

ευρϊ και εξιντα ζξι λεπτϊν (636.180,66€), προ 

Φ.Ρ.Α. ιτοι επτακοςίων οδγόντα οκτϊ χιλιάδων 

οχτακοςίων εξιντα τεςςάρων ευρϊ και δφο λεπτϊν 

(788.864,02 €), ςυµπεριλαµβανοµζνου Φ.Ρ.Α. 24%. 
Θ εκτιμϊμενθ αξία αναλφεται ςτον Ρίνακα 1 του 

Ραραρτιματοσ Ι του Αναλυτικοφ Τεφχουσ τθσ 

Διακιρυξθσ. 

 

  

  

ΡΘΓΘ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ  

  Για τισ υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ από τον 

τακτικό προχπολογιςµό τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ 

Θπείρου -  ∆υτικισ Μακεδονίασ.   

*Φορζασ 1903,  

Ε.Φ. 19031010000000,19035010000000,19039990100000, 

19039990200000, 19039990300000, 

(ΑΛΕ) 2410301001, 2410302001, 2410204001]. 

Για τουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ από τα ζςοδα τθσ παρ. 3 

του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’), όπωσ ιςχφει.  

  

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ   

  744.687,46 Λίτρα   

Θ ποςότθτα  ανά τμιμα προςφοράσ και κατθγορία/ είδοσ 

καυςίμου αναλφεται ςτον ΡΙΝΑΚΑ 1  του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ IΙ 

του Αναλυτικοφ Τεφχουσ τθσ προκιρυξθσ.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ    ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ IV  

  

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ   

  Υπθρεςίεσ ΑΡ. Δ.ΘΡ-Δ.Μ., όπου εδρεφουν.  

Συνοριακοί Στακμοί χωρικισ αρμοδιότθτασ ΑΡ.Δ.ΘΡ-Δ.Μ. 

Σφμφωνα με τθν παρ. 6.1 του Α.Τ. 

 

   

ΕΓΓΥΘΤΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΟΛΕΣ    

 *φμφωνα  με  το  άρθρο  72  

του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄)  

   

Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για κάκε προςφορά ανά 

τμιμα ςτο διαγωνιςμό (Σφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ VI -1), 

ποςοφ ίςου με το 2% επί τθσ ςυνολικισ  εκτιμϊμενθσ αξίασ 

εκτόσ Φ.Ρ.Α. *άρκρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016+. 

Ωσ εκτιμϊμενθ αξία νοείται το ποςό που αναλογεί ςτο 

τμιμα για το οποίο γίνεται θ προςφορά. 

 

Εγγυθτικι επιςτολι 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. Ωσ αξία τθσ ςφμβαςθσ νοείται το ποςό που 
αναλογεί ςτο τμιμα, για το οποίο γίνεται θ προςφορά.  

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ     Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων που κα ςυναφκοφν  ξεκινοφν από 

τθν 01/04/2021 και κα είναι ζωσ τισ 31/12/2022.  
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ΚΑΤΘΣΕΙΣ  

  Κράτθςθ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου (παρ. 6 του άρκρου 6 
του Ν. 4412/2016).   

Κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν.  

Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων (άρκρο 44 του Ν. 4605/2019), όπωσ 

τροποποιικθκε από το άρκρο 235 του Ν. 4610/2019. 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ  Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ 
παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 1% επί τθσ κακαρισ 
ςυμβατικισ αξίασ ςφμφωνα με το άρκρο 64 του ν.  
4172/2013.  

 

 

 16/12/2020 (θμζρα Τετάρτθ)  

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ 

ςτον Ελλθνικό Τφπο  

   21/12/2020 (θμζρα Δευτζρα) 

Ανάρτθςθ ςτθ Διαφγεια   
   22/12/2020 (θμζρα Τρίτθ) 

Καταχϊρθςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ  
   22/12/2020 (θμζρα Τρίτθ) 

Ανάρτθςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του 
ΕΣΘΔΘΣ   

www.promitheus.gov.gr   

 22/12/2020 (θμζρα Τρίτθ) 

Ανάρτθςθ ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ 
ΑΡ.Δ.ΘΡ.Δ.Μ.   

 www.apdhp-dm.gov.gr   

  22/12/2020 (θμζρα Τρίτθ) 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία  ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – 

ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ  Βορείου Θπείρου 20  

Ρόλθ  Ιωάννινα  

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ  454 45  

Χϊρα  Ελλάδα  

Κωδικόσ ΝUTS  EL543  

Τθλζφωνο  2651360319, 2651360339 

Φαξ  2651360341  

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο   ntontis@apdhp-dm.gov.gr, 

antonismav@apdhp-dm.gov.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ  Ιωάννθσ Ντόντθσ, Αντϊνθσ Μαυράκοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL)  www.apdhp-dm.gov.gr  

  

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ   

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, ςτον 

Υποτομζα Κεντρικι Κυβζρνθςθ και ειδικότερα περιλαμβάνεται ςτθν  Κεντρικι Διοίκθςθ ι Δθμόςιο ι 

Κράτοσ.  

    

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.  

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.  

  

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το ελλθνικό δίκαιο.  

  

Στοιχεία 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. και μζςω τθσ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του φορζα : www.apdhp-dm.gov.gr  

β)  Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ)  Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr   

δ)    Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από :  

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr ι και www.apdhp-dm.gov.gr  

ε)      H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 

διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.promitheus.gov.gr  
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1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ   

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ανακζτουςα Αρχι ωσ εξισ  :  

Για τισ υπθρεςίεσ τθσ ΑΡ.Δ.ΘΡ.-Δ.Μ. από τον  τακτικό προχπολογιςμό τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ οικονομικϊν ετϊν 2021 και 2022 *Φορζασ 1903, Ε.Φ. 19031010000000, 

19035010000000, 19039990100000, 19039990200000, 19039990300000, Αρικµόσ Λογαριαςμοφ Εξόδου 

(ΑΛΕ) 2410301001, 2410302001, 2410204001].  

Για τουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ από τα ζςοδα τθσ παρ. 3 του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’), 

όπωσ ιςχφει.  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι  θ ανάδειξθ προμθκευτι/προμθκευτϊν υγρϊν καυςίμων  *πετρελαίου 
κζρμανςθσ (CPV : 09135100-5), πετρελαίου κίνθςθσ (CPV: 09134100-8),  βενηίνθσ αμόλυβδθσ (CPV: 

09132100-4)+ και λιπαντικϊν (CPV: 09211000-1) ςυνολικισ (εκτιμϊμενθσ) ποςότθτασ 774.687,46 
λίτρων,  για τισ ανάγκεσ :  

• Των Υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου -Δυτικισ Μακεδονίασ, 
ςυνολικισ (εκτιμϊμενθσ) ποςότθτασ 501.687,46 λίτρων.  

• Των Συνοριακϊν Στακμϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου 

Δυτικισ Μακεδονίασ ςυνολικισ (εκτιμϊμενθσ) ποςότθτασ 243.000 λίτρων.  

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): Κφριο αντικείμενο 09100000 Ρρόςκετα αντικείμενα  09130000, 09135100, 

09134100, 09132100 - 092211000. 

  

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε ςαράντα ζξι (46)  τμιματα ανά ομάδα υπθρεςιϊν και κατθγορία 

καυςίμων (καφςιμα κζρμανςθσ – καφςιμα κίνθςθσ - λιπαντικϊν)  

Ο ςυνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ και οι (εκτιμϊμενεσ) ποςότθτεσ,  όπωσ διαμορφϊνονται ανά  τμιμα  
(Ομάδα Υπθρεςιϊν  και κατθγορία καυςίμων), αναλφεται,  ωσ εξισ:  

 

ΟΜΑ∆Α 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

Α/Α 

ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΑΝΑ 

ΤΜΘΜΑ 

(ςε λίτρα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ 

ΤΜΘΜΑ 

(ΕΥΩ προ 

Φ.Ρ.Α) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ 

ΤΜΘΜΑ 

(ΕΥΩ  µε 

Φ.Ρ.Α) 

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΑΤΑΣ 

1 ΘΕΜΑΝΣΘ 6.200,00 4.042,40 5.012,58 

2 ΚΙΝΘΣΘ 24.834,48 27.030,28 33.517,55 

3 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 120,00 1.008,00 1.249,92 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.  4 ΘΕΜΑΝΣΘ 44.000,00 
28.468,00 35.300,32 
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ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
5 ΚΙΝΘΣΘ 75.922,24 

80.015,22 99.218,88 

6 ΛΙΡΑΝΙΚΑ 440,00 3.696,00 4.583,04 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

7 ΘΕΜΑΝΣΘ 3.000,00 1.941,00 2.406,84 

8 ΚΙΝΘΣΘ 11.047,48 
11.688,24 14.493,41 

9 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 280,00 2.352,00 2.916,48 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

10 ΘΕΜΑΝΣΘ 7.000,00 
4.529,00 5.615,96 

11 ΚΙΝΘΣΘ 5.200,00 
5.881,20 7.292,69 

12 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 68,00 571,20 708,29 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΡΕΒΕΗΑΣ 

13 ΘΕΜΑΝΣΘ 7.000,00 
4.410,00 5.468,40 

14 ΚΙΝΘΣΘ 14.417,46 
15.235,25 18.891,71 

15 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 60,00 504,00 624,96 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 

16 ΘΕΡΜΑΝΘ 9.000,00 
6.318,00 7.834,32 

17 ΚΙΝΘΣΘ 11.000,00 
12.228,58 15.163,44 

18 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 60,00 504,00 624,96 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΓΕΒΕΝΩΝ 

19 ΘΕΜΑΝΣΘ 3.000,00 
1.986,00 2.462,64 

20 ΚΙΝΘΣΘ 22.388,16 
25.421,67 31.522,87 

21 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 220,00 1.848,00 2.291,52 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΚΑΣΤΟΙΑΣ 

22 ΘΕΜΑΝΣΘ 18.000,00 
12.150,00 15.066,00 

23 ΚΙΝΘΣΘ 28.393,32 
30.796,92 38.188,19 

24 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 400,00 3.360,00 4.166,40 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΚΟΗΑΝΘΣ 

25 ΘΕΜΑΝΣΘ 14.000,00 
9.030,00 11.197,20 

26 ΚΙΝΘΣΘ 49.543,88 
54.150,59 67.146,73 

27 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 700,00 5.880,00 7.291,20 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

ΚΟΗΑΝΘΣ 
(ΒΛΑΣΤΘ) 

28 ΘΕΜΑΝΣΘ 24.000,00 
15.480,00 19.195,20 

29 ΚΙΝΘΣΘ 8.000,00 
7.184,00 8.908,16 

30 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 450,00 3.780,00 4.687,20 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ.  
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

31 ΘΕΜΑΝΣΘ 17.000,00 
10.965,00 13.596,60 

32 ΚΙΝΘΣΘ 10.492,96 
11.669,40 14.470,07 

33 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 140,00 1.176,00 1.458,24 
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ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ.  
ΦΛΩΙΝΑΣ 

34 ΘΕΜΑΝΣΘ 50.000,00 
32.600,00 40.424,00 

35 ΚΙΝΘΣΘ 35.089,48 
37.631,89 46.663,54 

36 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 220,00 1.848,00 2.291,52 

          

Σ.Σ. ΚΑΚΑΒΙΑΣ 

37 ΘΕΜΑΝΣΘ 39.000,00 25.233,00 31.288,92 

38 ΚΙΝΘΣΘ 1.200,00 1.094,40 1.357,06 

          

Σ.Σ. ΜΕΤΗΑΝΘΣ 

39 ΘΕΜΑΝΣΘ 13.500,00 8.374,50 10.830,78 

40 ΚΙΝΘΣΘ 600,00 547,20 678,53 

          

Σ.Σ. 
ΚΥΣΤΑΛΛΟΡΘΓΘΣ 

41 ΘΕΜΑΝΣΘ 82.500,00 53.377,50 66.188,10 

42 ΚΙΝΘΣΘ 1.800,00 1.627,20 2.017,73 

          

Σ.Σ. ΝΙΚΘΣ 

43 ΘΕΜΑΝΣΘ 90.000,00 58.230,00 72.205,20 

44 ΚΙΝΘΣΘ 1.800,00 1.627,20 2.017,73 

          

Σ.Σ. 
ΜΑΥΟΜΑΤΙΟΥ 

45 ΘΕΜΑΝΣΘ 12.000,00 7.764,00 9.627,36 

46 ΚΙΝΘΣΘ 600,00 565,80 701,59 

 

Ραρζχεται θ δυνατότθτα για υποβολι προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα (ανά ομάδα 

υπθρεςιϊν και κατθγορία καυςίμων), όπωσ αναλφονται ςτον ανωτζρω πίνακα. 

 

Αναλυτικά ςτοιχεία ανά τμήμα παρζχονται ςτον ΠΙΝΑΚΑ 1  του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ IΙ τησ παροφςασ  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εξακοςίων τριάντα ζξι χιλιάδων εκατόν 

ογδόντα ευρϊ και εξιντα ζξι λεπτϊν (636.180,66€), προ Φ.Ρ.Α. ιτοι επτακοςίων ογδόντα οκτϊ 
χιλιάδων οχτακοςίων εξιντα τεςςάρων ευρϊ και δφο λεπτϊν (788.864,02 €), ςυµπεριλαµβανοµζνου 

Φ.Ρ.Α. 24% για τισ ανάγκεσ :  

 Των Υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου -Δυτικισ Μακεδονίασ, ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ ςυνολικισ (εκτιµϊµενθσ) ποςότθτασ 501.687,46  λίτρων, ςυνολικοφ 

προχπολογιςµοφ τετρακοςίων εβδομιντα επτά χιλιάδων τρακοςίων εβδομιντα εννζα 
ευρϊ και ογδόντα ζξι λεπτϊν (477.379,86€), προ Φ.Ρ.Α., ιτοι πεντακοςίων ενενιντα ενόσ 

χιλιάδων εννιακοςίων πενιντα ενόσ ευρϊ και τριϊν λεπτϊν (591.951,03 €), 
ςυµπεριλαµβανοµζνου του Φ.Ρ.Α. 24%].  

 Των Συνοριακϊν Στακμϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου 

Δυτικισ Μακεδονίασ ςυνολικισ (εκτιµϊµενθσ) ποςότθτασ 243.000 λίτρων, ςυνολικοφ 
προχπολογιςµοφ εκατόν πενιντα οκτϊ χιλιάδων οχτακοςίων ευρϊ και ογδόντα λεπτϊν 

(158.800,80 €), προ Φ.Ρ.Α., εκατόν ενενιντα ζξι χιλιάδων εννιακοςίων δϊδεκα ευρϊ και 

ενενιντα εννζα λεπτϊν (196.912,99 €), ςυµπεριλαµβανοµζνου Φ.Ρ.Α. 24% 

Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων που κα ςυναφκοφν  ξεκινοφν από τθν 01/04/2021 και θ διάρκειά τουσ κα 

είναι ζωσ τισ 31/12/2022 ςτο μζτρο που δεν κα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπζρβαςθ των ανά είδοσ 
ποςοτιτων  που κακορίηονται ςτθ διακιρυξθ και που μπορεί να διαφοροποιοφνται ςε ςυνάρτθςθ 

τθσ ςυνολικισ προεκτιμοφμενθσ αξίασ που δεν μπορεί να μεταβλθκεί. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι.  
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Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 

βάςει τιμισ ιτοι  το μεγαλφτερο ποςοςτό παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ  επί τοισ εκατό (%) για κάκε είδοσ 

καυςίμου.  

Για τα καφςιμα το ποςοςτό ζκπτωςθσ υπολογίηεται επί τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ κάκε είδουσ καυςίμου  

(πετρελαίου κζρμανςθσ, πετρελαίου κίνθςθσ, αμόλυβδθσ βενηίνθσ), όπωσ καταγράφεται ςτα Δελτία 
Επιςκόπθςθσ Τιμϊν Καυςίμων από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και όπωσ αυτι εξειδικεφεται ςτα Εβδομαδιαία Δελτία τιμϊν των 

κατά τόπουσ αρμοδίων τμθμάτων Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ. 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ1: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «∆θµόςιεσ υµβάςεισ Ζργων, Προµθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρµογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

2. Σισ διατάξει του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ) «Αρχζσ δθµοςιονοµικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωµάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθµόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».  

3. Σισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Αϋ) «∆ιοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 

Νοµικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του ∆θµοςίου Σοµζα-Σροποποίθςθ ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκµίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1.    

4. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Αϋ) «Προςαρµογι τθσ ελλθνικισ νοµοκεςίασ ςτθν 

Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζµθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωµϊν ςτισ εµπορικζσ 

ςυναλλαγζσ».   

5. Σισ διατάξεισ του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόµων για το Ελεγκτικό υνζδριο».  

6. Σισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ ∆θµοςίων 

υµβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου ∆θµοςίων υµβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου 

κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ 

διατάξεισ».   

7. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ µε τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόµων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Πρόγραµµα ∆ιαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».  

8. Σισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Αϋ)  «Κανονιςµόσ Προµθκειϊν ∆θµοςίου 

(Κ.Π.∆.)».  

9. Σθν  µε αρικµ. 10/11-10-2017 (ΦΕΚ 3748/Βϋ/24-10-2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Ψθφιακισ  Πολιτικισ, 

Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθµζρωςθσ περί «κακοριςµοφ θµεριςιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακϊν και 

τοπικϊν εφθµερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθµοςιεφςεων των φορζων του 

∆θµοςίου».  

10. Σισ διατάξεισ του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Αϋ) «Καταχϊριςθ δθµοςιεφςεων των φορζων του ∆θµοςίου ςτο 

νοµαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.   

11. Σισ διατάξεισ του N.4487/2017 (ΦΕΚ 116/Αϋ) «Θλεκτρονικό ςφςτθµα διάκεςθσ τθλεοπτικοφ 

διαφθµιςτικοφ χρόνου, τροποποίθςθ του ν. 3548/2007, ςφςταςθ µθτρϊου περιφερειακοφ και τοπικοφ 

Σφπου, ειδικι ςιµανςθ γραµµωτοφ κϊδικα ςτισ ζντυπεσ εκδόςεισ, δθµιουργία κεςµικοφ πλαιςίου για 

τθν ενίςχυςθ τθσ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ.  

                                                           
1
 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 

υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 
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12. Σισ διατάξεισ του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Αϋ) «Εκνικό Συπογραφείο, Εφθµερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και 

λοιπζσ διατάξεισ».  

13. Σισ διατάξεισ του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Αϋ) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζµενθσ Αξίασ».   

14. Σισ διατάξεισ του Ν .2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15.  

15. Σισ διατάξεισ του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Αϋ) «Πνευµατικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά ∆ικαιϊµατα και  

Πολιτιςτικά Θζµατα». Tισ  διατάξεισ του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) «Οργάνωςθ τθσ 

αγοράσ πετρελαιοειδϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει µε το Ν. 

3335/2005 (ΦΕΚ  

95/Α/2005).  

16. Σισ διατάξεισ του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Kανόνεσ ρφκµιςθσ τθσ αγοράσ προϊόντων και 

τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ».  

17. Σισ διατάξεισ του άρκρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α’) «Περί παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιµατοσ», 

όπωσ ιςχφει µε το άρκρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’) « Φορολογία ειςοδιµατοσ, επείγοντα µζτρα 

εφαρµογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ». 

18.  Σισ διατάξεισ του Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α') «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθµόςια 

ζγγραφα και ςτοιχεία».  

19. Σισ διατάξεισ του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A/05-08-2016)  «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ ∆ιατάκτεσ». 

20. Σισ διατάξεισ του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ 

Α.Ε.Π.Π. 

21. Tθν  µε αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Βϋ) Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονοµίασ και Ανάπτυξθσ 

««Ρφκµιςθ των ειδικότερων κεµάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου ∆θµοςίων υµβάςεων (ΚΘΜ∆Θ) του Τπουργείου Οικονοµίασ και Ανάπτυξθσ».  

22. Σθν µε αρ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονοµίασ και Ανάπτυξθσ 

«Σεχνικζσ λεπτοµζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιµατοσ Θλεκτρονικϊν ∆θµοςίων 

υµβάςεων (Ε..Θ.∆Θ..)».   

23. Σθν υπ' αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β’) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςµόσ του χρόνου, τρόπου 

υπολογιςµοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ 

Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτοµερειϊν εφαρµογισ τθσ 

παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016».  

24. Σθν µε αρικµ.  Α2- 718/28-07-2014  (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίθςθ Κανόνων ∆ιακίνθςθσ και 

Εµπορίασ Προϊόντων και Παροχισ Τπθρεςιϊν (Κανόνεσ ∆Ι.Ε.Π.Π.Τ.)».  

25. Σθν µε αρικµ. 316/2010/24-02-2012 (ΦΕΚ 501/Β/2012) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Προςαρµογι τθσ 

ελλθνικισ νοµοκεςίασ, ςτον τοµζα τθσ ποιότθτασ καυςίµων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν οδθγία 

2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου».  

26. Σισ αποφάςεισ του Ανϊτατου Χθµικοφ υµβουλίου του Γενικοφ Χθµείου του Κράτουσ  ςχετικά  µε τισ 

προδιαγραφζσ των υγρϊν καυςίµων (κζρµανςθσ – κίνθςθσ) *χετικζσ οι µε αρικµ. 467/2002 (ΦΕΚ 

1531/Β/2003), 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006), όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΑΧ 460/2009 (ΦΕΚ Β’ 

2010/67/28-1-2010), 510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/2007), Κοινζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ+.  

27. Σισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ ∆θµοςίων υµβάςεων   

28.  Σισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόµων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που    

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόµενα ςτα ςυµβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και το 

ςφνολο 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.  

29. Σα άρκρα 43 και 44 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019). 



ΑΔΑ: Ψ7ΜΣΟΡ1Γ-ΧΒ9



 

Σελίδα 23 
 

30. Σο άρκρο 33 του Νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019). 

31. Σο άρκρο 56 του Νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019). 

32. Σο άρκρο 235 του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019). 

33. Σισ διατάξεισ του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Αϋ)  «∆ιοίκθςθ, Οργάνωςθ, τελζχωςθ τθσ Περιφζρειασ, 

ρφκµιςθ κεµάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ».   

34. Σισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ – Πρόγραµµα Καλλικράτθσ».   

35. Σισ διατάξεισ του Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςµόσ τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – 

∆υτικισ Μακεδονίασ», όπωσ  τροποποιικθκε και ιςχφει.  

36. Σισ διατάξεισ του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 /Α’) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου και άλλεσ 

διατάξεισ».   

37. Σισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδθµοκρατιςµόσ τθσ ∆ιοίκθςθσ – 

καταπολζµθςθ γραφειοκρατίασ και θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν κι άλλεσ 

διατάξεισ».   

38. Σθν µε αρικµ. 13912/15-05-2017 απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν µε τθν οποία διορίςτθκε 

υντονιςτισ τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ ο Μιχελάκθσ Βαςίλειοσ του 

Πολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΤΟ∆∆/26-05-2017 – Α∆Α:ΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω).   

39. Σισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Αϋ) «Μεταβίβαςθ αρµοδιοτιτων ςτισ 

Περιφζρειεσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ».  

40. Σα άρκρα 6 και 7 τθσ υπ’ αρικµ. 20814/07.06.2001 (ΦΕΚ 796/Βϋ) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν 

Εςωτερικϊν, ∆θµόςιασ ∆ιοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ – Οικονοµικϊν – Γεωργίασ – ∆θµόςιασ Σάξθσ 

«Γενικόσ Κανονιςµόσ Λειτουργίασ των υνοριακϊν τακµϊν».  

41. Σθν µε αρικµ. 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ 1132/Βϋ) Κοινι Απόφαςθ των  ΤΠ.ΟΙΚ. και ΤΠ.Ε.∆.∆.Α. «Ρφκµιςθ 

του τρόπου είςπραξθσ και διαχείριςθσ από τα Περιφερειακά Σαµεία Ανάπτυξθσ των εςόδων από 

µιςκϊµατα που προζρχονται από τουσ χερςαίουσ υνοριακοφσ τακµοφσ».  

42. Σισ διατάξεισ του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Αϋ) «Τπαίκρια ∆ιαφιµιςθ, υµπολιτείεσ ∆ιµων και Κοινοτιτων 

και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 18 παρ. 8γ.  

43. Σισ διατάξεισ του άρκρου 49 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Αϋ) «Επείγοντα Μζτρα Εφαρµογισ 

Μεςοπρόκεςµου Πλαιςίου ∆θµοςιονοµικισ τρατθγικισ 2012-2015».  

44. Σθν υπ’ αρικµ. 33803/25.07.2011 (ΦΕΚ 1710/Βϋ) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν – 

Οικονοµικϊν  «Άνοιγµα Λογαριαςµοφ Περιφερειακϊν Σαµείων Ανάπτυξθσ».   

45. Σισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Αϋ) «Ρυκµίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν 

αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωµζνθ διοίκθςθ Ενςωµάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».  

46. Τθν με αρικμ. πρωτ. οικ. 159175/09.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΤΔΤΟ1Γ-ΩΟΚ) απόφαςι μασ περί ςυγκρότθςθσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ ανοικτϊν διαγωνιςμϊν που αφοροφν τθν Αποκεντρωμζνθ 

Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ. 

47. Σθν Κατευκυντιρια Οδθγία  24 (Απόφαςθ 01/15-04-2020 με αρ. πρ.2133 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων υμβάςεων) – ΑΔΑ:ΨΟΘ0ΟΞΣΒ-ΦΔ7 

48. Σθν με αρ. 6601/13-12-2019 (ΑΔΑ:ΡΨΦΝΟΞΣΒ-ΛΟΧ) Οδθγία τθσ ΕΑΑΔΘΤ για το Αρνθτικό Ποςοςτό 

Ζκπτωςθσ 

49. Σθν με αρ. πρ. 3898/15-12-2020 (ΑΔΑ:62ΜΧΟΡ1Γ-Α21)-(ΑΔΑΜ:20REQ007852727) Ζγκριςθ Ανάλθψθ 

 πολυετοφσ υποχρζωςθσ για καφςιμα κίνθςθσ 

50.  τθν με αρ. πρ. 3898/15-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΜΤΕΟΡ1Γ-ΟΞ7)- (ΑΔΑΜ:20REQ007852761) Ζγκριςθ Ανάλθψθ 

 πολυετοφσ υποχρζωςθσ για καφςιμα κζρμανςθσ 
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51. τθν με αρ. πρ. 3898/15-12-2020 (ΑΔΑ:6ΑΓΡΟΡ1Γ-Θ69)- (ΑΔΑΜ:20REQ007859491) Ζγκριςθ Ανάλθψθ 

 πολυετοφσ υποχρζωςθσ για λιπαντικά. 

52. Σθν με αρ. πρ. 159513/10-12-2020 (ΑΔΑ: 69Δ9ΟΡ1Γ-7Θ) – (ΑΔΑΜ: 20REQ007861234) Ζγκριςθ Διάκεςθσ 

Πίςτωςθσ για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων των υνοριακϊν τακμϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ 

Απ.Δ.Θπ-Δ.Μ. 

53.  Σθν με αρ. πρ. 3897/14-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΤΓΟ1Γ-ΜΧΒ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ για τθν 

δαπάνθ εκδόςεων και δθμοςιεφςεων. 

54. Σθν με αρ. πρωτ: 162540/16-12-2020 (AΔΑ:ΩΡΨΜΟΡ1Γ-Μ34) Απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Απ.∆.Θπ-

∆.Μ. περί «Ζγκριςθσ διενζργειασ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ άνω των ορίων ∆θµόςιου Μειοδοτικοφ 

∆ιαγωνιςµοφ, για τθν ανάδειξθ  προµθκευτι/προµθκευτϊν υγρϊν καυςίµων,  για τισ ανάγκεσ των 

υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ κακϊσ και των υνοριακϊν 

τακµϊν χωρικισ Αρµοδιότθτασ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 20/01/2021 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 
15:002 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , τθν 22/12/2020 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 15:00 μ.μ.  

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α.  Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 16/12/2020 

ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Β.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο   

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 104234 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με 

το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :   

Θμερομθνία αποςτολισ τθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ για δθμοςίευςθ ςτον ελλθνικό τφπο: 

21/12/2020 (θμζρα Δευτζρα) ωσ εξισ :   

τθρουμζνων των διατάξεων του ν. 3548/2007 :  

 ςε μία  (1) θμεριςια νομαρχιακι εφθμερίδα ανά Περιφερειακι Ενότθτα/Νομό, όπου εδρεφουν οι  

Τπθρεςίεσ των φορζων που αφορά ο παρϊν διαγωνιςμόσ κακϊσ και   ςε μία (1) εβδομαδιαία 

εφθμερίδα Περιφερειακισ Ενότθτασ/Νομοφ  Ιωαννίνων  

 

                                                           
2
 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 

ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου 
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Συγκεκριμζνα περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ κα δθμοςιευτεί ςτισ παρακάτω εφθμερίδεσ  :  

ΘΜΕΘΣΙΕΣ ΕΦΘΜΕΙΔΕΣ: 

 Ιωάννινα : Θπειρωτικόσ Αγϊν,  

 Θεςπρωτία :  Θ Θεςπρωτικι  

 Ρρζβεηα: ΒΘΜΑ τθσ Ρρζβεηασ  

 Άρτα : Θχϊ Άρτασ   

 Κοηάνθ: Ρτολεμαίοσ    

 Γρεβενά : Ενθμζρωςθ   

 Καςτοριά : Ορίηοντεσ   

 Φλϊρινα : Βιμα τθσ Φλϊρινασ   

 
 Εβδομαδιαία Εφθμερίδα 

 Ζκδοςθ: (Ιωάννινα) 

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί 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.apdhp-dm.gov.gr ςτθν διαδρομι: Αρχικι ►ΕΝΘΜΕΩΣΘ ► Ανακοινϊςεισ-

Ρροκθρφξεισ, ςτισ 22/12/2020 (θμζρα Ραραςκευι) 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει:  

 τον ανάδοχο ι και τουσ αναδόχουσ (ςε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςοτζρων του ενόσ Αναδόχου), 

αναλογικά και με βάςθ τον προχπολογιςμό των επιμζρουσ προμθκειϊν ανά Ρεριφερειακι 
Ενότθτα/Νομό, που κα τουσ ανατεκοφν, για τισ νομαρχιακζσ εφθμερίδεσ, (κατ’ εφαρμογι των 

διατάξεων του ν. 3548/2007, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 46 του ν.3801/2007).   

 

Επιςθμαίνεται ότι οι αναδειχκζντεσ ανάδοχοι οφείλουν να προςκομίςουν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα 

νόμιμα παραςτατικά (εξόφλθςθ τιμολογίων) κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι το αργότερο με τθν 

κατάκεςθ του πρϊτου τιμολογίου. 

 

Δ. Επίςθσ κα αναρτθκεί (με αποδεικτικό ανάρτθςθσ)  ςε ειδικοφσ χϊρουσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ:  

Στο Διοικθτιριο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτα Ιωάννινα - Βορείου Θπείρου 20 – Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα  

Στα Γραφεία Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Κοηάνθ  - ΗΕΡ (Ηϊνθ Ενεργοφ Ρολεοδομίασ) Τ.Κ. 50100 
Κοηάνθ, 

Στα Τμιματα Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ (ανά Ρεριφερειακι 
Ενότθτα/Νομό), 

 Στουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ Κακαβιάσ, Μζρτηανθσ, Κρυςταλλοπθγισ και Νίκθσ.  

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
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α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ3  

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

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

 

                                                           
3
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ4  είναι τα ακόλουκα: 

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

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ   

• θ παροφςα Διακιρυξθ με τα  παρακάτω Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 

αυτισ  :  ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι – Αναλυτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου ςφμβαςθσ   

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ– Πίνακεσ διαγωνιςμοφ   

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ-EEE  

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  IV – Τπόδειγμα Σεχνικισ Προςφοράσ  

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ V– Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ  

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VI– Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VII– χζδιο φμβαςθσ  

• 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.  

Επιβάλλονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ :  

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο επτά (7)  θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 

                                                           
4
 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 

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

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 τζςςερισ (4) 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. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)5. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 6.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.7  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα8. 

                                                           
5
 Επιτρζπεται 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. 

6
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

7
 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  

8
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
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2.1.5 Εγγυιςεισ9 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν10, 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.  

 

*βλ. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VI – Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν+  

 

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

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

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.11 

                                                           
9
 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  

10
 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 

11
 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
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2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι12 για τθν υποβολι προςφοράσ13.   

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.14   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο15 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για κάκε 

προςφορά ανά τμιμα ςτο διαγωνιςμό (Σφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ VI -1), ποςοφ ίςου με το 2% επί 
τθσ ςυνολικισ  εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ Φ.Ρ.Α.,  *άρκρο 72  παρ. 1α του Ν. 4412/2016+. Ωσ εκτιμϊμενθ 

αξία νοείται το ποςό που αναλογεί ςτο τμιμα για το οποίο γίνεται θ προςφορά. Σα ποςά των 

εγγυθτικϊν επιςτολϊν  ανά τμιμα προςφοράσ  ζχουν ωσ εξισ :  

  

 

ΟΜΑ∆Α 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

Α/Α 

ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΑΝΑ 

ΤΜΘΜΑ 

(ςε λίτρα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ 

ΤΜΘΜΑ 

(ΕΥΩ προ 

Φ.Ρ.Α) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ 

ΤΜΘΜΑ 

(ΕΥΩ  µε 

Φ.Ρ.Α) 

ΡΟΣΟ 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ 
ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ 

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΑΤΑΣ 

1 ΘΕΜΑΝΣΘ 6.200,00 4.042,40 5.012,58 80,85 

2 ΚΙΝΘΣΘ 24.834,48 27.030,28 33.517,55 540,61 

3 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 120,00 1.008,00 1.249,92 20,16 

           

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

4 ΘΕΜΑΝΣΘ 44.000,00 
28.468,00 35.300,32 569,36 

5 ΚΙΝΘΣΘ 75.922,24 
80.015,22 99.218,88 1.600,30 

6 ΛΙΡΑΝΙΚΑ 440,00 3.696,00 4.583,04 73,92 

           

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

7 ΘΕΜΑΝΣΘ 3.000,00 1.941,00 2.406,84 38,82 

8 ΚΙΝΘΣΘ 11.047,48 
11.688,24 14.493,41 233,76 

9 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 280,00 2.352,00 2.916,48 

47,04 

           

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

10 ΘΕΜΑΝΣΘ 7.000,00 
4.529,00 5.615,96 

90,58 

11 ΚΙΝΘΣΘ 5.200,00 
5.881,20 7.292,69 

117,62 

12 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 68,00 571,20 708,29 11,42 

           

                                                                                                                                                                                                 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 

12
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

13
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

14
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

15
 Ρρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016 
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ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΡΕΒΕΗΑΣ 

13 ΘΕΜΑΝΣΘ 7.000,00 
4.410,00 5.468,40 88,20 

14 ΚΙΝΘΣΘ 14.417,46 
15.235,25 18.891,71 304,70 

15 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 60,00 504,00 624,96 10,08 

           

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 

16 ΘΕΡΜΑΝΘ 9.000,00 
6.318,00 7.834,32 126,36 

17 ΚΙΝΘΣΘ 11.000,00 
12.228,58 15.163,44 244,57 

18 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 60,00 504,00 624,96 

10,08 

           

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΓΕΒΕΝΩΝ 

19 ΘΕΜΑΝΣΘ 3.000,00 
1.986,00 2.462,64 39,72 

20 ΚΙΝΘΣΘ 22.388,16 
25.421,67 31.522,87 

508,43 

21 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 220,00 1.848,00 2.291,52 36,96 

           

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΚΑΣΤΟΙΑΣ 

22 ΘΕΜΑΝΣΘ 18.000,00 
12.150,00 15.066,00 243,00 

23 ΚΙΝΘΣΘ 28.393,32 
30.796,92 38.188,19 615,94 

24 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 400,00 3.360,00 4.166,40 67,20 

           

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΚΟΗΑΝΘΣ 

25 ΘΕΜΑΝΣΘ 14.000,00 
9.030,00 11.197,20 180,60 

26 ΚΙΝΘΣΘ 49.543,88 
54.150,59 67.146,73 1.083,01 

27 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 700,00 5.880,00 7.291,20 117,60 

           

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

ΚΟΗΑΝΘΣ 
(ΒΛΑΣΤΘ) 

28 ΘΕΜΑΝΣΘ 24.000,00 
15.480,00 19.195,20 309,60 

29 ΚΙΝΘΣΘ 8.000,00 
7.184,00 8.908,16 

143,68 

30 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 450,00 3.780,00 4.687,20 75,60 

           

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ.  
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

31 ΘΕΜΑΝΣΘ 17.000,00 
10.965,00 13.596,60 219,30 

32 ΚΙΝΘΣΘ 10.492,96 
11.669,40 14.470,07 

233,39 

33 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 140,00 1.176,00 1.458,24 

23,52 

           

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ.  
ΦΛΩΙΝΑΣ 

34 ΘΕΜΑΝΣΘ 50.000,00 
32.600,00 40.424,00 652,00 

35 ΚΙΝΘΣΘ 35.089,48 
37.631,89 46.663,54 752,64 

36 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 220,00 1.848,00 2.291,52 
36,96 

           

Σ.Σ. ΚΑΚΑΒΙΑΣ 

37 ΘΕΜΑΝΣΘ 39.000,00 25.233,00 31.288,92 504,66 

38 ΚΙΝΘΣΘ 1.200,00 1.094,40 1.357,06 
21,89 

           

Σ.Σ. ΜΕΤΗΑΝΘΣ 

39 ΘΕΜΑΝΣΘ 13.500,00 8.374,50 10.830,78 174,69 

40 ΚΙΝΘΣΘ 600,00 547,20 678,53 10,94 

           

Σ.Σ. 41 ΘΕΜΑΝΣΘ 82.500,00 53.377,50 66.188,10 1.075,80 
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ΚΥΣΤΑΛΛΟΡΘΓΘΣ 

42 ΚΙΝΘΣΘ 1.800,00 1.627,20 2.017,73 

32,54 

           

Σ.Σ. ΝΙΚΘΣ 

43 ΘΕΜΑΝΣΘ 90.000,00 58.230,00 72.205,20 1.173,60 

44 ΚΙΝΘΣΘ 1.800,00 1.627,20 2.017,73 32,54 

           

Σ.Σ. 
ΜΑΥΟΜΑΤΙΟΥ 

45 ΘΕΜΑΝΣΘ 12.000,00 7.764,00 9.627,36 

168,48 

46 ΚΙΝΘΣΘ 600,00 565,80 701,59 11,32 

 

 

Σο ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ που αντιςτοιχεί ανά τμιμα αναγράφεται  ςτον 
πίνακα  1  του  ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ IΙ).   

Σε περίπτωςθ προςφοράσ για περιςςότερα από ζνα τμιμα, το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που 

αντιςτοιχοφν ςε αυτζσ, μπορεί να καλφπτεται είτε με μία ςυνολικι, είτε με ξεχωριςτζσ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ για κάκε τμιμα. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 20/08/2021, 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    

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 
2.2.4, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 

εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ16  

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ17 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

                                                           
16

 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
17

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
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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 αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

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

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

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

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

Διοικθτικοφ Συμβουλίου18. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

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

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτική απόφαςη”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλητη καταδικαςτική απόφαςη”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

18
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017 
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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. 19 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

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

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

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ20.  

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. 21 

 

2.2.3.3  Κατ' εξαίρεςθ, ο  οικονομικόσ φορζασ 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. Αποκλείεται22 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

                                                           
19

 Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
20

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

21
 Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 

22
 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
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(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201623,  

(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 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 φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ24,  

(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 ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(ε) 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,  

(ςτ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

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

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 25 

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

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

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)26 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 
                                                                                                                                                                                                 

επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

23
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

24
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
25

 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
26

 Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
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ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 27. 

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. 

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. 

Κριτιρια Επιλογισ28  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο29  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο..   

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 τθσ παραγράφου 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 Ραράρτθμα IΙΙ, το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ30 καταρτίηεται βάςει του 

                                                           
27

 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
28

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  

29
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 

30
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, .., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  
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τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 131  

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 φορζα32 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.33  

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.34 

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

2.2.5.2 Απνδεηθηηθά κέζα35 

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 παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201636. 

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 ιςχφουν37. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

                                                           
31

 Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτϊνται  
οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ.  

32
 Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 

33
 Επιςημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί 

να υφίςταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςύνολο των φυςικών προςώπων που αναφέρονται ςτα 
τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017. 

34
 Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 

35
 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

36
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

37
 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν38. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά39: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.240 και 2.2.3.441 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν 
φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι 

                                                           
38

  Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

39
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

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

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

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

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

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

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

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
40

 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ. 

41
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
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οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον 
χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 
4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω 
πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον 
προςωρινό ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ. 
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.  

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του42 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.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ43 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

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

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

                                                           
42   Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 

 4605/2019. 

43
  Ρρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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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.44 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

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 εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του 45.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ 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 οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ46 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.  

                                                           
44

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

45
  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019.  
46

 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

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

Β.5. 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. 

Σθμείωςθ: Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων 
αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν 

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

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

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

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

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

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

δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο47  

 

Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ ιτοι 

το μεγαλφτερο ποςοςτό παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ  επί τοισ εκατό (%) για κάκε είδοσ καυςίμου. 

Για τα καφςιμα το ποςοςτό ζκπτωςθσ υπολογίηεται επί τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ κάκε είδουσ καυςίμου  

(πετρελαίου κζρμανςθσ, πετρελαίου κίνθςθσ, αμόλυβδθσ βενηίνθσ), όπωσ προκφπτει από τα Δελτία 

Επιςκόπθςθσ Τιμϊν Καυςίμων από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου 

                                                           
47

 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
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Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και όπωσ αυτι εξειδικεφεται ςτα Εβδομαδιαία Δελτία τιμϊν των 

κατά τόπουσ αρμοδίων τμθμάτων Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ  κατωτζρω απαιτιςεισ  :   

1. Παρζχεται η δυνατότητα για υποβολή προςφοράσ για ζνα ή περιςςότερα τμήματα (ανά ομάδα 
υπηρεςιών και κατηγορία καυςίμων). Αναλυτικά ςτοιχεία ανά τμιμα παρζχονται ςτον  

ΠΙΝΑΚΑ 1  του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ IΙ τθσ παροφςασ.  

  Σε κάκε περίπτωςθ οι υποβαλλόμενεσ  προςφορζσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το 

ςφνολο των ανά κατθγορία καυςίμων (καφςιμα κζρμανςθσ – καφςιμα κίνθςθσ - λιπαντικά). 

Ρροςφορά θ οποία κα δίδεται για οριςμζνα από τα είδθ κάκε τμιματοσ ι και για μζροσ τθσ 

προκθρυχκείςασ ποςότθτασ Τμιματοσ / Τμθμάτων κα απορρίπτεται.    

Οι ποςότθτεσ κατά κατθγορία/είδοσ καυςίμου, μπορεί να διαφοροποιοφνται και κα αποτελοφν 

ςυνάρτθςθ τθσ ςυνολικισ προεκτιμοφμενθσ αξίασ που δεν μπορεί να μεταβλθκεί. 

2. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

3. 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.  

4. Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

τιμισ,, ιτοι το μεγαλφτερο ποςοςτό παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ  επί τοισ εκατό (%) για κάκε είδοσ 
καυςίμου.  

Για τα καφςιμα το ποςοςτό ζκπτωςθσ υπολογίηεται επί τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ κάκε είδουσ 
καυςίμου (πετρελαίου κζρμανςθσ, πετρελαίου κίνθςθσ, αμόλυβδθσ βενηίνθσ), όπωσ προκφπτει από 

τα Δελτία Επιςκόπθςθσ Τιμϊν Καυςίμων από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και όπωσ αυτι εξειδικεφεται ςτα Εβδομαδιαία 

Δελτία τιμϊν των κατά τόπουσ αρμοδίων τμθμάτων Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ. 

5. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ *ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%)+ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.   

6. Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 

κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, 

με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον 

προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι.  

7. Ιςχφσ προςφορϊν : Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ για διάςτθμα εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ (άρκρο 97 ν. 4412/2016). Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον 

ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται (ςφμφωνα με την παρ. 2.4.5 τησ παροφςασ).  
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8. Τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθ ςυμμετοχι ςε αυτόν,  

κακϊσ και  θ ςφμβαςθ ι οι ςυμβάςεισ που κα προκφψουν, ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

(ςφμφωνα με την παρ. 2.1.4 τησ παροφςασ).  

9. Θ μθ ζγκαιρθ υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προμθκευτι από το 

διαγωνιςμό.   

 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

*Ηλεκτρονική Διαδικαςία+ 

2.4.2.1.  Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/2016 με 

χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω 

τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ,  φςτερα από ελάχιςτθ προκεςμία 
τριάντα πζντε  (35) θμερϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επίςθμων 

Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, δυνάμει των διατάξεων των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 
4412/2016.  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 

παροφςα διακιρυξθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 

ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και  το άρκρο 15  τθσ αρικμ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) 

Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».   

  

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
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ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  ΚΑΙ 

ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

  

Θ Διαδικτυακι πφλθ  

www.promitheus.gov.gr   

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

22/12/2020 
22/12/2020 

ϊρα : 15:00 μ.μ. 

20/01/2021 

ϊρα: 15:00 μ.μ. 

  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
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(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 48 
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ49. 

2.4.2.3.  Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

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

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα50, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

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

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

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

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 

                                                           
48

       Ρρβλ  και τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
49

 Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
50

 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017  
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φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

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

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

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με 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 θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ51. 

 

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 περιλαμβάνουν52: 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. 

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 III).  

Σε περίπτωςθ που επιλεχκεί ο μορφότυποσ .pdf θ ςυμπλιρωςθ μπορεί να γίνει χειρόγραφα, πλθν όμωσ, 

δεδομζνου ότι ο διαγωνιςμόσ είναι θλεκτρονικόσ, θ υπογραφι ςτο ΕΕΕΣ από τον προςφζροντα κα 

πρζπει να είναι ψθφιακι.  

 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

                                                           
51

 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να 
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   

52
 Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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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 “ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV : 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ τθσ παροφςασ,   με τθν οποία κα βεβαιϊνεται :   

1. Θ ποιότθτα των καυςίμων : Τα υπό προμικεια είδθ υγρϊν καυςίμων πρζπει να πλθροφν τισ 

προδιαγραφζσ που ορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ  και τισ Αποφάςεισ του Ανϊτατου 
Χθμικοφ Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (ΓΧΚ).  

2. Θ τιρθςθ των  Κανόνων Διακίνθςθσ και Εμπορίασ Ρροϊόντων και Ραροχισ Υπθρεςιϊν (Κανόνεσ  

ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.).  

3. Θ επάρκεια των καυςίμων.  

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο 

«Οικονομικι Ρροςφορά», ςφμφωνα με το Υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ V.   

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ   

όπωσ ορίηεται κατωτζρω:   

Α. Σιμζσ  

Για τα καφςιμα οι  τιμζσ προςφοράσ κα πρζπει να δίδονται με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί 

τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ κάκε είδουσ καυςίμου (πετρελαίου κζρμανςθσ, 

πετρελαίου κίνθςθσ, αμόλυβδθσ βενηίνθσ), όπωσ προκφπτει από τα Δελτία Επιςκόπθςθσ Τιμϊν 

Καυςίμων από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ και όπωσ αυτι εξειδικεφεται ςτα Εβδομαδιαία Δελτία τιμϊν των κατά τόπουσ 
αρμοδίων τμθμάτων Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ 

Ωσ τιμζσ αναφοράσ για ςφγκριςθ και υπολογιςμό των οικονομικϊν προςφορϊν κα λθφκοφν οι 

παρακάτω τιμζσ (προ Φ.Ρ.Α) του Εβδομαδιαίου Δελτίου τθσ 03/12/2020 του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν 
Υγρϊν Καυςίμων, (οι οποίεσ ελιφκθςαν υπόψθ  για τον υπολογιςμό των ποςοτιτων – 

προχπολογιςμοφ  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) :  

 

 Ρ.Ε./ΝΟΜΟΣ  

ΡΕΤΕΛΑΙΟ 
ΘΕΜΑΝΣΘΣ 

ΡΕΤΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΘΣΘΣ 

ΑΜΟΛΥΒΔΘ 
ΒΕΝΗΙΝΘ 
95 οκτ. 

με  
Φ.Ρ.Α. 

χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. 

με χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. 

με χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α.   Φ.Ρ.Α.    

ΑΤΑΣ  0,808 0,652 1,140 0,919 1,417 1,143 

ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ  0,871 0,702 1,169 0,943 1,449 1,168 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  0,802 0,647 1,131 0,912 1,403 1,131 

ΡΕΒΕΗΑΣ  0,781 0,630 1,113 0,898 1,409 1,136 

ΓΕΒΕΝΩΝ  0,821 0,662 1,124 0,906 1,440 1,161 

ΚΑΣΤΟΙΑΣ  0,837 0,675 1,164 0,939 1,436 1,158 

ΚΟΗΑΝΘΣ  0,800 0,645 1,113 0,898 1,409 1,136 
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ΦΛΩΙΝΑΣ  0,808 0,652 1,121 0,904 1,440 1,161 

 

 

αναφοράσ (προ Φ.Ρ.Α.) που τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςφμφωνα με τον ανωτζρω πίνακα, για 

το αντίςτοιχο υπό προμικεια είδοσ.   

Σε περίπτωςθ αρνθτικισ ζκπτωςθσ κα πρζπει το ποςοςτό να απεικονίηεται ςαφϊσ ςτθν οικονομικι 

προςφορά ςφμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτιματοσ V. Στο ΕΣΘΔΘΣ ςε περίπτωςθ αρνθτικισ 

ζκπτωςθσ κα ςυμπλθρϊνεται ωσ τιμι προςφοράσ λίτρου θ τιμι αναφοράσ, δεδομζνου ότι δεν μπορεί να 

ξεπεραςτεί το ποςό τθσ αντίςτοιχθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, ενϊ το ποςοςτό τθσ αρνθτικισ ζκπτωςθσ κα 

αναγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά ςφμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτιματοσ V. 

Ραράδειγμα :  Ζςτω ότι ο ςυμμετζχων ζχει προςφζρει ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ (όπωσ ηθτείται από τθ 

διακιρυξθ)  2% για το Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ για τισ Υπθρεςίεσ που εδρεφουν ςτα Ιωάννινα. Στθν ειδικι 

θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι 
προςφοράσ : 0,844 - (0,844 Χ 0,02) = 0,827 

 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί 

ζμμεςα ςτισ ειδικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι 

οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το 
αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ-V, που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν Οικονομικι 

προςφορά κα προςδιορίηονται: 

 

1. Θ Ομάδα Υπθρεςιϊν για τθν οποία γίνεται  θ προςφορά.  

2. Θ κατθγορία καυςίμων (καφςιμα κζρμανςθσ – καφςιμα κίνθςθσ - λιπαντικϊν),  για το οποίο 

γίνεται θ προςφορά  

3. Το ποςοςτό ζκπτωςθσ ανά κατθγορία/είδοσ καυςίμου  

 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ *παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 

4412/2016].  

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 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον 

προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι  ςτο 
κεφάλαιο Β του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί  
ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι  
φόρμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι, με τρία (3) δεκαδικά ψθφία  
(αρικμό)  που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν    από τθν τιμι  
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2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν53   

 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν 
ογδόντα (180) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (άρκρο 97 ν. 4412/2016). 

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.  

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν54 

 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:  

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω 

και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και 

τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ 
προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 

οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 

προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,(άρκρα 92 ζωσ 

97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16).  

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 

                                                           
53

 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
54

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
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μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ 

ενϊςεων.   

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,  

θ)  θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,   

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

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν55 

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

      Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 26/01/2021 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11 π.μ.  

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

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

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

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

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

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου56. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 

                                                           
55

 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)» (άρκρο 16) 

56
 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να       ζχουν              

εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι57 προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 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 
προςφορζσ58.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων59 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων . 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου60 - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.5.2. 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 τθσ παραγράφου 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, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

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

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 

και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ 
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 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ 
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 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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 ιτοι για όλεσ τισ ςυμβάςεισ εκτιμϊμενθσ αξίασ άνω των 60.000, 00 ευρϊ, ςτισ οποίεσ αφορά το παρόν υπόδειγμα. Ρρβλ. 
εδάφιο γ τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
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το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ61 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.62 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά63 λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

Tο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, 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 προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του64.  

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 τθν παράγραφο 2.2.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά65, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

                                                           
61

  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
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  Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 
ν. 4605/2019. 
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  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
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 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
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Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016.   
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και  

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 66. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ67 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

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

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ68 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

                                                                                                                                                                                                 
65

  Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
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  Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.  
Επιςημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται 
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, 
και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ. 

67
 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 

68
 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016 
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γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ69. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά70 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν71 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.72  

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ73 

Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 

                                                           
69

 Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
70

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)».  

71
 Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)”. 
72

  Ρρβ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
73

  Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 
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Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ74 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ75. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και 
τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου76. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων 
βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα 
ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ 
με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ 
αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ77. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά78. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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.  

                                                           
74

  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
75

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον 
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

76  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έωσ 3 του ν. 4412/2016. 
77

  Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
 
78

 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

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.  

 * Ωσ αξία τθσ ςφμβαςθσ  νοείται το ποςό που αναλογεί ςτο τμιμα  για το οποίο γίνεται θ προςφορά.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ.   

Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VI –2 τθσ 

Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  

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

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 των ωσ άνω 

εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.   

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 

δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 

εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.   

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο  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 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ79  

4.4.1. 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  

                                                           
79

 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ   

5.1.1.ΡΛΘΩΜΘ   

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

Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ θ πλθρωμι τθσ 

αξίασ τθσ ποςότθτασ  των υγρϊν καυςίμων ςτον Ρρομθκευτι κα γίνεται τμθματικά μετά τθν οριςτικι, 

ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των παραδοκζντων καυςίμων από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ κάκε 
υπθρεςίασ, που κα εκτελεί τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια  και με τθν προςκόμιςθ  των νόμιμων 

δικαιολογθτικϊν μζςα ςε εφλογο χρόνο απαραίτθτο για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν ενταλμάτων 

πλθρωμισ.  

Θ εξόφλθςθ των τιμολόγιων κα γίνεται μζςω του οικείου Τμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, ςφμφωνα 

με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του Ρρομθκευτι είναι :  

  Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ (το οποίο κα κατατίκεται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία) με μζριμνα του 

προμθκευτι,  

  Αποδεικτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ,  

 Ρρωτόκολλο οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ.  

  Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 

διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ  

Ειδικότερα για τουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ ποςότθτασ  των υγρϊν καυςίμων 

ςτον Ρρομθκευτι κα γίνεται τμθματικά μετά τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των 
παραδοκζντων καυςίμων από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ κάκε Συνοριακοφ Στακμοφ, μζςω του 

Τμιματοσ Συνοριακϊν Στακμϊν τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - 

Δυτικισ Μακεδονίασ, με τθν προςκόμιςθ ςε αυτό των ανωτζρω απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.   

Θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνεται μζςω των Ρεριφερειακϊν Ταμείων Ανάπτυξθσ (Ρ.Τ.Α.) Θπείρου και 
Δυτικισ Μακεδονίασ ςφμφωνα με τθν 16757/28-7-2003 (ΦΕΚ 1132/Β/2003) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 

των Υπουργϊν Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και Οικονομίασ και Οικονομικϊν για 

τθ «ρφκμιςθ του τρόπου είςπραξθσ και διαχείριςθσ από τα Ρεριφερειακά Ταμεία Ανάπτυξθσ των 

εςόδων από μιςκϊματα που προζρχονται από τουσ χερςαίουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ». 

 

Θ δαπάνθ βαρφνει κατά περίπτωςθ  :   

  

Τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ  

ςφμφωνα με τισ Αποφάςεισ ζγκριςθσ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ του Τµιµατοσ Οικονοµικισ 

∆ιαχείριςθσ τθσ ∆ιεφκυνςθσ Οικονοµικοφ Απ.∆.Θπ.-∆.Μ., ςυνολικοφ ποςοφ τετρακοςίων εβδομιντα 

επτά χιλιάδων τριακοςίων εβδομιντα εννζα ευρϊ και ογδόντα ζξι λεπτϊν (477.379,86 €), προ Φ.Ρ.Α., 

ιτοι πεντακοςίων ενενιντα ενόσ χιλιάδων εννιακοςίων πενιντα ενόσ ευρϊ και τριϊν λεπτϊν 
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(591.951,03 €), ςυµπεριλαµβανοµζνου του Φ.Ρ.Α. 24%, που κα διατεκοφν από τον τακτικό 

προχπολογιςµό του φορζα 1903, Ε.Φ. 19031010000000,19035010000000,19039990100000, 

19039990200000, 19039990300000, (ΑΛΕ) 2410301001, 2410302001 2410204001, µε τα παρακάτω 

ςτοιχεία: 

 αρ. πρ. 3898/15-12-2020 (ΑΔΑ:62ΜΧΟΡ1Γ-Α21)-(ΑΔΑΜ:20REQ007852727) Ζγκριςθ Ανάλθψθ 

 πολυετοφσ υποχρζωςθσ για καφςιμα κίνθςθσ 

 αρ. πρ. 3898/15-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΜΤΕΟΡ1Γ-ΟΞ7)- (ΑΔΑΜ:20REQ007852761) Ζγκριςθ Ανάλθψθ 

 πολυετοφσ υποχρζωςθσ για καφςιμα κζρμανςθσ 

 αρ. πρ. 3898/15-12-2020 (ΑΔΑ:6ΑΓΡΟΡ1Γ-Θ69)- (ΑΔΑΜ:20REQ007859491) Ζγκριςθ Ανάλθψθ 

 πολυετοφσ υποχρζωςθσ για λιπαντικά. 

Τα ζςοδα τθσ παρ. 3  του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998), όπωσ ιςχφει,   

για τθ διάκεςθ ςυνολικοφ ποςοφ  εκατόν πενιντα οκτϊ χιλιάδων οχτακοςίων ευρϊ και ογδόντα λεπτϊν 

(158.800,80 €), προ Φ.Ρ.Α., ιτοι εκατόν ενενιντα ζξι χιλιάδων εννιακοςίων δϊδεκα ευρϊ και ενενιντα 

εννζα λεπτϊν (196.912,99 €), ςυµπεριλαµβανοµζνου Φ.Ρ.Α. 24% των Συνοριακϊν Στακµϊν χωρικισ µασ 

αρµοδιότθτασ, για τα ζτθ 2021 και 2022, από τα ζςοδα τθσ παρ. 3  του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 

237/Α/1998), µε τα παρακάτω ςτοιχεία :   

- αρ. πρ. 159513/10-12-2020 (ΑΔΑ: 69Δ9ΟΡ1Γ-7Θ) – (ΑΔΑΜ: 20REQ007861234) 

 

5.1.2.- ΚΑΤΘΣΕΙΣ  

 Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:   

α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 44 του Ν. 4605/2019), όπωσ 

τροποποιικθκε από το άρκρο 235 του Ν. 4610/2019. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία επιβάλλεται 
επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ προ φόρων και 

κρατιςεων.   

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι 

από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.   

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.   

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 1% επί τθσ κακαρισ 

ςυμβατικισ αξίασ ςφμφωνα με το άρκρο 64 του ν. 4172/2013.  

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

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 παραδϊςει 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 6.1 .1 τθσ 

παροφςασ  Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν:  

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ  
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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 (καφςιμα)  παραδοκεί 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  *Άρκρο 207 του ν. 
4412/2016].  

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν 

(καυςίμων), χωρίσ ΦΡΑ  

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ παράδοςθ των υλικϊν (καυςίμων), 

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 

παράδοςθσ.  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ.  

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων80   

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), κακϊσ 
και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ 
ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  

Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ 
αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ 
περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα.  

Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν 
κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι 
από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 
προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/201681. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

                                                           
80

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016 
81

   Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα καφςιμα ςτισ υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ  

Διοίκθςθσ Θπείρου –Δυτικισ Μακεδονίασ, όπου εδρεφουν,  κακϊσ και ςτουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ,  

ωσ εξισ :   

Θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά είτε ςτα κατά τόπουσ πρατιρια του προμθκευτι είτε ςτισ αποκικεσ 

τθσ παραλιπτριασ Υπθρεςίασ  ςε θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ τουσ ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ 
των παραλθπτριϊν υπθρεςιϊν, ωσ εξισ :  

   Για το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα ειδοποιείται ο προμθκευτισ 24 ϊρεσ πριν.  

Θ παράδοςθ των καυςίμων κζρμανςθσ  και των λιπαντικϊν  κα  γίνεται ςτισ αποκικεσ τθσ 
παραλιπτριασ Υπθρεςίασ  κατ' επιλογι των ενδιαφερομζνων παραλθπτριϊν Υπθρεςιϊν και 

ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ αυτϊν ςε μζςα μεταφοράσ και αποκθκεφςεωσ, με ευκφνθ, μζριμνα 

και δαπάνεσ του προμθκευτι.  

   Θ παράδοςθ των καυςίμων κίνθςθσ κα γίνεται  ςτα κατά τόπουσ πρατιρια του προμθκευτι.  

τθν περίπτωςθ που, για οποιονδιποτε λόγο, ο προμθκευτισ αρνείται, παραλείψει ι κακυςτεριςει να 

εφοδιάςει τισ ανωτζρω Υπθρεςίεσ με τα αναγκαία είδθ καυςίμων, οι Υπθρεςίεσ οφείλουν να 

ενθμερϊνουν άμεςα εγγράφωσ  τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Οικονομικοφ– Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ 

Υλικοφ & Κρατικϊν Οχθμάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, ϊςτε αυτι 

να προβεί ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ όπωσ προβλζπεται ςτισ  παραγράφουσ 5.2.1 – 5.2.2. τθσ παροφςασ.   

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

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 και το ΡΑΑΤΘΜΑ VII τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). 

Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον 
το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  Οι Επιτροπζσ Ραραλαβισ τθσ κάκε Υπθρεςίασ ζχουν 

το δικαίωμα να διενεργοφν ποιοτικό ζλεγχο και να ηθτοφν χθμικζσ αναλφςεισ προσ διαπίςτωςθ τθσ 

ποιότθτασ και καταλλθλότθτασ των προσ προμικεια καυςίμων, από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Γενικοφ 

Χθμείου του Κράτουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 214 του ν. 4412/16.  

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 αναδόχου 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 
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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. Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι 

ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.  

6.3 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

Οι Επιτροπζσ Ραραλαβισ τθσ κάκε Υπθρεςίασ ζχουν το δικαίωμα να διενεργοφν ποιοτικό ζλεγχο και να 
ηθτοφν χθμικζσ αναλφςεισ προσ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και καταλλθλότθτασ των προσ προμικεια 
καυςίμων, από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ. Ειδικότερα αν τα υπό 
προμικεια είδθ υγρϊν καυςίμων πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ  
και τισ Αποφάςεισ του Ανϊτατου Χθμικοφ Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (ΓΧΚ) και 
που αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IV – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ωσ  εξισ  :   

1. Σο πετρζλαιο κζρμανςθσ πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά  όπωσ 
περιγράφονται ςτθν αρικμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) Απόφαςθ του ΑΧ του ΓΧΚ  

«Προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου κα πετρελαίου κζρμανςθσ», όπωσ αυτι  ιςχφει ςιμερα.  

2. Σο πετρζλαιο κίνθςθσ  πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά  όπωσ 

περιγράφονται ςτθν αρικμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) Απόφαςθ του ΑΧ του ΓΧΚ «Πετρζλαιο 
κίνθςθσ  προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου», όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΑΧ 460/2009 

(ΦΕΚ Β’ 2010/67/28-1-2010), κακϊσ και τθν αρικμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινι 
Τπουργικι Απόφαςθ «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, ςτον τομζα τθσ ποιότθτασ 

καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν οδθγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του υμβουλίου».  

3. Θ αμόλυβδθ βενηίνθ  πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά  όπωσ περιγράφονται 

ςτθν αρικμ. 510/2014 (ΦΕΚ 872/Β/2007) Απόφαςθ του ΑΧ του ΓΧΚ «Καφςιμα αυτοκινιτων – 

Αμόλυβδθ βενηίνθ – Απαιτιςεισ και  μζκοδοι ελζγχου» κακϊσ και τθν αρικμ. 316/2010 (ΦΕΚ 

501/Β/11-02-2012)  Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, ςτον 
τομζα τθσ ποιότθτασ καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν οδθγία 2009/30/Ε.Κ. του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου». 

4. Σα λιπαντικά ζλαια και λιπαντικά μζςα πρζπει να πλθροφν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά, 

όπωσ περιγράφονται ςτισ με αρικμ. 12/95 (ΦΕΚ 471Β/1995), 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/2005), 

350/2012 (ΦΕΚ 2988Β/2013) Κοινζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ. 

5. Σα λιπαντικά μζςα είναι κυρίωσ λάδι τφπου 0w20, 10w40, 20w-50, 15w-40, 5w-30 και 

βαλβολίνεσ τφπου 75w-90 και 80w-90. 

6. Σα λιπαντικά για τα επιβατικά αυτοκίνθτα κα πρζπει να πλθροφν τισ Προδιαγραφζσ ACEA 

κατθγορίεσ τουλάχιςτον c3 ι c4 ι c5 ι ιςοδφναμεσ. 

7. Σα λιπαντικά για φορτθγά κα πρζπει να πλθροφν τισ Προδιαγραφζσ ACEA κατθγορίεσ 

τουλάχιςτον Ε6 ι Ε7 ι E9 ι ιςοδφναμεσ. 

8. Σα λιπαντικά κα παραδίδονται ςε ςυςκευαςίεσ 1-5 λίτρων. 

 *Για τουσ ελζγχουσ αυτοφσ ακολουθείται η προβλεπόμενη,  ςτο άρθρο 214 του ν. 4412/2016, 

διαδικαςία+  
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Κατά τα λοιπά και για τισ περιπτϊςεισ που δεν αναφζρονται ρθτά ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τα 

παραρτιματα τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο  μζροσ τθσ, κα εφαρμόηονται οι κείμενεσ περί 

προμθκειϊν Δθμοςίου Τομζα Διατάξεισ.  

  

 

 

 

 Ο  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ ΑΡ.Δ.ΘΡ.-Δ.Μ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΘΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο   

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

  

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ   

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, ςτον Υποτομζα 

Κεντρικι Κυβζρνθςθ και ειδικότερα  ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ι Δθμόςιο  ι Κράτοσ.   

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Θ λειτουργία τθσ διζπεται από τισ 

διατάξεισ :  

- του ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».  

- του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 

Μακεδονίασ», όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 4446/ 240/Α’), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και 

ςυμπλθρωματικά     

- του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Αϋ)  «Διοίκθςθ, Οργάνωςθ, τελζχωςθ τθσ Περιφζρειασ, ρφκμιςθ 

κεμάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ»,   

 

Οργανωτικι δομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 

 Ππωσ προβλζπεται ςτο ανωτζρω Ρ.Δ. οι οργανικζσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου-Δυτ. 

Μακεδονίασ εκτείνονται ςε οκτϊ νομοφσ.  

Επιςθμαίνεται ότι ςτθ χωρικι τθσ αρμοδιότθτα υφίςτανται πζντε (5) Συνοριακοί Στακμοί, των οποίων τθ 

μζριμνα για τθ άρτια λειτουργία τουσ ζχει το Τμιμα Συνοριακϊν Στακμϊν τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ 

του φορζα και ςφμφωνα κυρίωσ με τισ διατάξεισ του ν.  2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’), όπωσ ιςχφει.  

  

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α. :   

Ανάδειξθ προμθκευτι/προμθκευτϊν υγρϊν καυςίμων *πετρελαίου κζρμανςθσ,  πετρελαίου κίνθςθσ, 

βενηίνθσ αμόλυβδθσ - λιπαντικϊν] ςυνολικισ (εκτιμϊμενθσ) ποςότθτασ 774.687,46 λίτρων,  για τισ 

ανάγκεσ :  

• Των Υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου -Δυτικισ Μακεδονίασ, 

ςυνολικισ (εκτιμϊμενθσ) ποςότθτασ 501.687,46 λίτρων.  

• Των Συνοριακϊν Στακμϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου 

Δυτικισ Μακεδονίασ ςυνολικισ (εκτιμϊμενθσ) ποςότθτασ 243.000 λίτρων.  

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV): Κφριο αντικείμενο 09100000 Ρρόςκετα αντικείμενα  09130000, 09135100, 
09134100, 09132100 - 09121000. 

  

Στοιχεία ωριμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ : Ζχει εξαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ  ωσ εξισ :  

Για τισ υπθρεςίεσ τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ. :   
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Βάςει των διατάξεων  του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»  και του Ρ.Δ. 80/2016 

(ΦΕΚ 145/A)  «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», με  τισ παρακάτω Αποφάςεισ Ανάλθψθσ 
πολυετοφσ υποχρζωςθσ  :   

 αρ. πρ. 3898/15-12-2020 (ΑΔΑ:62ΜΧΟΡ1Γ-Α21)-(ΑΔΑΜ:20REQ007852727) Ζγκριςθ Ανάλθψθ 

 πολυετοφσ υποχρζωςθσ για καφςιμα κίνθςθσ 

 αρ. πρ. 3898/15-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΜΤΕΟΡ1Γ-ΟΞ7)- (ΑΔΑΜ:20REQ007852761) Ζγκριςθ Ανάλθψθ 

 πολυετοφσ υποχρζωςθσ για καφςιμα κζρμανςθσ 

 αρ. πρ. 3898/15-12-2020 (ΑΔΑ:6ΑΓΡΟΡ1Γ-Θ69)- (ΑΔΑΜ:20REQ007859491) Ζγκριςθ Ανάλθψθ 

 πολυετοφσ υποχρζωςθσ για λιπαντικά. 

 

Για τουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ  βάςει των διατάξεων  τθσ παρ. 3 του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 

237/Α’), με τθν παρακάτω Απόφαςθ διάκεςθσ πιςτϊςεων :  

 αρ. πρ. 159513/10-12-2020 (ΑΔΑ: 69Δ9ΟΡ1Γ-7Θ) – (ΑΔΑΜ: 20REQ007861234) 

 

Τεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ/υποδιαίρεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα : Θ οργανωτικι δομι του φορζα 

κακϊσ  και το γεγονόσ ότι θ προμικεια αφορά τρεισ κατθγορίεσ καυςίμων (καφςιμα κζρμανςθσ – 
καφςιμα κίνθςθσ - λιπαντικά) επιβάλλει τθν υποδιαίρεςθ του ςε ςαράντα ζξι (46) τμιματα ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ των άρκρων   45, 49 και 59 του ν. 4412/2016.  

  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ   

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV : ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  τθσ παροφςασ,   με τθν οποία κα βεβαιϊνεται :   

1. Θ ποιότθτα των καυςίμων : Τα υπό προμικεια είδθ υγρϊν καυςίμων πρζπει να 
πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ  και τισ Αποφάςεισ του 

Ανϊτατου Χθμικοφ Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (ΓΧΚ).  

2. Θ τιρθςθ των  Κανόνων Διακίνθςθσ και Εμπορίασ Ρροϊόντων και Ραροχισ Υπθρεςιϊν 
(Κανόνεσ ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.).  

3. Θ επάρκεια των καυςίμων.  

Οι Επιτροπζσ Ραραλαβισ τθσ κάκε Υπθρεςίασ ζχουν το δικαίωμα να διενεργοφν ποιοτικό ζλεγχο και να 

ηθτοφν χθμικζσ αναλφςεισ προσ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και καταλλθλότθτασ των προσ προμικεια 

καυςίμων, από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ *ςφμφωνα με τθν 

προβλεπόμενθ,  ςτο άρκρο 214 του ν. 4412/2016, διαδικαςία+.  Ειδικότερα αν τα υπό προμικεια είδθ 

υγρϊν καυςίμων πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ  και τισ 
Αποφάςεισ του Ανϊτατου Χθμικοφ Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (ΓΧΚ) και που 

αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IV – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ωσ  εξισ  :   

1. Σο πετρζλαιο κζρμανςθσ πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά  όπωσ 

περιγράφονται ςτθν αρικμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) Απόφαςθ του ΑΧ του ΓΧΚ  

«Προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου κα πετρελαίου κζρμανςθσ», όπωσ αυτι  ιςχφει ςιμερα.  

2. Σο πετρζλαιο κίνθςθσ  πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά  όπωσ 

περιγράφονται ςτθν αρικμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) Απόφαςθ του ΑΧ του ΓΧΚ «Πετρζλαιο 

κίνθςθσ  προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου»,  όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΑΧ 460/2009 
(ΦΕΚ Β’ 2010/67/28-1-2010), κακϊσ και τθν αρικμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινι 
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Τπουργικι Απόφαςθ «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, ςτον τομζα τθσ ποιότθτασ 

καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν οδθγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του υμβουλίου».  

3. Θ αμόλυβδθ βενηίνθ  πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά  όπωσ 

περιγράφονται ςτθν αρικμ. 510/2014 (ΦΕΚ 872/Β/2007) Απόφαςθ του ΑΧ του ΓΧΚ «Καφςιμα 

αυτοκινιτων – Αμόλυβδθ βενηίνθ – Απαιτιςεισ και  μζκοδοι ελζγχου» κακϊσ και τθν αρικμ. 
316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012)  Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ 

νομοκεςίασ, ςτον τομζα τθσ ποιότθτασ καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν οδθγία 

2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου».  

4. Σα λιπαντικά ζλαια και λιπαντικά μζςα πρζπει να πλθροφν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά, 

όπωσ περιγράφονται ςτισ με αρικμ. 12/95 (ΦΕΚ 471Β/1995), 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/2005), 

350/2012 (ΦΕΚ 2988Β/2013) Κοινζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ. 

5. Σα λιπαντικά μζςα είναι κυρίωσ λάδι τφπου 0w20, 10w40, 20w-50, 15w-40, 5w-30 και 

βαλβολίνεσ τφπου 75w-90 και 80w-90. 

6. Σα λιπαντικά για τα επιβατικά αυτοκίνθτα κα πρζπει να πλθροφν τισ Προδιαγραφζσ ACEA 

κατθγορίεσ τουλάχιςτον c3 ι c4 ι c5 ι ιςοδφναμεσ. 

7. Σα λιπαντικά για φορτθγά κα πρζπει να πλθροφν τισ Προδιαγραφζσ ACEA κατθγορίεσ 

τουλάχιςτον Ε6 ι Ε7 ι E9 ι ιςοδφναμεσ. 

Σα λιπαντικά κα παραδίδονται ςε ςυςκευαςίεσ 1-5 λίτρων.  

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ  

Διάρκεια ςφμβαςθσ   

Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων που κα ςυναφκοφν  ξεκινοφν από τθν 01/04/2021  ζωσ τισ 31/12/2022  ςτο 

μζτρο που δεν κα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπζρβαςθ των ανά είδοσ ποςοτιτων  που κακορίηονται 
ςτθ διακιρυξθ και που μπορεί να διαφοροποιοφνται ςε ςυνάρτθςθ τθσ ςυνολικισ προεκτιμϊμενθσ 

αξίασ που δεν μπορεί να μεταβλθκεί. 

 

Χρόνοι παράδοςθσ  

Θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά είτε ςτα κατά τόπουσ πρατιρια του προμθκευτι είτε ςτισ αποκικεσ 

τθσ παραλιπτριασ Υπθρεςίασ  ςε θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ τουσ ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ 
των παραλθπτριϊν υπθρεςιϊν, ωσ εξισ :  

   Για το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα ειδοποιείται ο προμθκευτισ 24 ϊρεσ πριν.  

 Θ παράδοςθ των καυςίμων κζρμανςθσ και των λιπαντικϊν  κα  γίνεται ςτισ αποκικεσ τθσ 

παραλιπτριασ Υπθρεςίασ  κατ' επιλογι των ενδιαφερομζνων παραλθπτριϊν Υπθρεςιϊν και ανάλογα με 

τισ δυνατότθτεσ αυτϊν ςε μζςα μεταφοράσ και αποκθκεφςεωσ, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνεσ του 

προμθκευτι.  

   Θ παράδοςθ των καυςίμων κίνθςθσ κα γίνεται  ςτα κατά τόπουσ πρατιρια του προμθκευτι.  

 

Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ : Στισ υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ  Διοίκθςθσ Θπείρου –Δυτικισ 

Μακεδονίασ, όπου εδρεφουν,  κακϊσ και ςτουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ.  

   

Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ   
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H παραλαβι των καυςίμων 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 και το ΡΑΑΤΘΜΑ VII τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). 
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον 

το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  Οι Επιτροπζσ Ραραλαβισ τθσ κάκε Υπθρεςίασ ζχουν 

το δικαίωμα να διενεργοφν ποιοτικό ζλεγχο και να ηθτοφν χθμικζσ αναλφςεισ προσ διαπίςτωςθ τθσ 

ποιότθτασ και καταλλθλότθτασ των προσ προμικεια καυςίμων, από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Γενικοφ 

Χθμείου του Κράτουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 214 του ν. 4412/16.  

ΜΕΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Χρθματοδότθςθ [βλ. πιο πάνω ςτοιχεία ωριμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ+  
Για τισ υπθρεςίεσ τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ.   βάςει των διατάξεων  του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ)«Αρχζσ 

δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό 

και άλλεσ διατάξεισ»  και του Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A)    

Για τουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ  βάςει των διατάξεων  τθσ παρ. 3 του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 

237/Α’), όπωσ ιςχφει.  

  

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  : 636.180,66 €.   

Εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ :   

 

ΟΜΑ∆Α 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

Α/Α 

ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΑΝΑ 

ΤΜΘΜΑ 

(ςε λίτρα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ 

ΤΜΘΜΑ 

(ΕΥΩ προ 

Φ.Ρ.Α) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ 

ΤΜΘΜΑ 

(ΕΥΩ  µε 

Φ.Ρ.Α) 

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΑΤΑΣ 

1 ΘΕΜΑΝΣΘ 6.200,00 4.042,40 5.012,58 

2 ΚΙΝΘΣΘ 24.834,48 27.030,28 33.517,55 

3 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 120,00 1.008,00 1.249,92 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

4 ΘΕΜΑΝΣΘ 44.000,00 
28.468,00 35.300,32 

5 ΚΙΝΘΣΘ 75.922,24 
80.015,22 99.218,88 

6 ΛΙΡΑΝΙΚΑ 440,00 3.696,00 4.583,04 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

7 ΘΕΜΑΝΣΘ 3.000,00 1.941,00 2.406,84 

8 ΚΙΝΘΣΘ 11.047,48 
11.688,24 14.493,41 

9 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 280,00 2.352,00 2.916,48 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

10 ΘΕΜΑΝΣΘ 7.000,00 
4.529,00 5.615,96 

11 ΚΙΝΘΣΘ 5.200,00 
5.881,20 7.292,69 

12 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 68,00 571,20 708,29 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΡΕΒΕΗΑΣ 

13 ΘΕΜΑΝΣΘ 7.000,00 
4.410,00 5.468,40 

14 ΚΙΝΘΣΘ 14.417,46 
15.235,25 18.891,71 
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15 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 60,00 504,00 624,96 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 

16 ΘΕΡΜΑΝΘ 9.000,00 
6.318,00 7.834,32 

17 ΚΙΝΘΣΘ 11.000,00 
12.228,58 15.163,44 

18 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 60,00 504,00 624,96 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΓΕΒΕΝΩΝ 

19 ΘΕΜΑΝΣΘ 3.000,00 
1.986,00 2.462,64 

20 ΚΙΝΘΣΘ 22.388,16 
25.421,67 31.522,87 

21 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 220,00 1.848,00 2.291,52 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΚΑΣΤΟΙΑΣ 

22 ΘΕΜΑΝΣΘ 18.000,00 
12.150,00 15.066,00 

23 ΚΙΝΘΣΘ 28.393,32 
30.796,92 38.188,19 

24 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 400,00 3.360,00 4.166,40 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΚΟΗΑΝΘΣ 

25 ΘΕΜΑΝΣΘ 14.000,00 
9.030,00 11.197,20 

26 ΚΙΝΘΣΘ 49.543,88 
54.150,59 67.146,73 

27 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 700,00 5.880,00 7.291,20 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ. 
ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

ΚΟΗΑΝΘΣ 
(ΒΛΑΣΤΘ) 

28 ΘΕΜΑΝΣΘ 24.000,00 
15.480,00 19.195,20 

29 ΚΙΝΘΣΘ 8.000,00 
7.184,00 8.908,16 

30 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 450,00 3.780,00 4.687,20 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ.  
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

31 ΘΕΜΑΝΣΘ 17.000,00 
10.965,00 13.596,60 

32 ΚΙΝΘΣΘ 10.492,96 
11.669,40 14.470,07 

33 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 140,00 1.176,00 1.458,24 

          

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ.  
ΦΛΩΙΝΑΣ 

34 ΘΕΜΑΝΣΘ 50.000,00 
32.600,00 40.424,00 

35 ΚΙΝΘΣΘ 35.089,48 
37.631,89 46.663,54 

36 ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ 220,00 1.848,00 2.291,52 

          

Σ.Σ. ΚΑΚΑΒΙΑΣ 

37 ΘΕΜΑΝΣΘ 39.000,00 25.233,00 31.288,92 

38 ΚΙΝΘΣΘ 1.200,00 1.094,40 1.357,06 

          

Σ.Σ. ΜΕΤΗΑΝΘΣ 

39 ΘΕΜΑΝΣΘ 13.500,00 8.374,50 10.830,78 

40 ΚΙΝΘΣΘ 600,00 547,20 678,53 

          

Σ.Σ. 
ΚΥΣΤΑΛΛΟΡΘΓΘΣ 

41 ΘΕΜΑΝΣΘ 82.500,00 53.377,50 66.188,10 

42 ΚΙΝΘΣΘ 1.800,00 1.627,20 2.017,73 

          

Σ.Σ. ΝΙΚΘΣ 43 ΘΕΜΑΝΣΘ 90.000,00 58.230,00 72.205,20 



ΑΔΑ: Ψ7ΜΣΟΡ1Γ-ΧΒ9



 

Σελίδα 68 
 

44 ΚΙΝΘΣΘ 1.800,00 1.627,20 2.017,73 

          

Σ.Σ. 
ΜΑΥΟΜΑΤΙΟΥ 

45 ΘΕΜΑΝΣΘ 12.000,00 7.764,00 9.627,36 

46 ΚΙΝΘΣΘ 600,00 565,80 701,59 

 

 

Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/Συνολικι και ανά τμιμα/μονάδα 

 Για τον υπολογιςμό του προχπολογιςμοφ ελιφκθςαν υπόψθ :  

- Οι  διατάξεισ του άρκρου 236 του ν. 4412/2016  

- Οι  ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ ΑΡ.Δ.ΘΡ.-Δ.Μ. κακϊσ και των Συνοριακϊν Στακμϊν, όπωσ 

διαμορφϊκθκαν τόςο κατά το προθγοφμενο όςο και τα τελευταία ζτθ.   

- Το γεγονόσ ότι οι τιμζσ καυςίμων είναι κυμαινόμενεσ και κακορίηονται ςτα Εβδομαδιαία Δελτία  

Επιςκόπθςθσ Τιμϊν Καυςίμων από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ.  

Για τα καφςιμα οι  τιμζσ προςφοράσ κα πρζπει να δίδονται με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί 
τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ κάκε είδουσ καυςίμου (πετρελαίου κζρμανςθσ, 

πετρελαίου κίνθςθσ, αμόλυβδθσ βενηίνθσ), όπωσ προκφπτει από τα Δελτία Επιςκόπθςθσ Τιμϊν 

Καυςίμων από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ και όπωσ αυτι εξειδικεφεται ςτα Εβδομαδιαία Δελτία τιμϊν των κατά τόπουσ 

αρμοδίων τμθμάτων Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ 

- Ωσ τιμζσ αναφοράσ για ςφγκριςθ και υπολογιςμό των οικονομικϊν προςφορϊν κα λθφκοφν 

οι παρακάτω τιμζσ (προ Φ.Ρ.Α) του Εβδομαδιαίου Δελτίου τθσ 03/12/2020 του Ραρατθρθτθρίου 

Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων, (οι οποίεσ ελιφκθςαν υπόψθ  για τον υπολογιςμό των ποςοτιτων – 

προχπολογιςμοφ  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) :  

 

Ρ.Ε./ΝΟΜΟΣ  

ΡΕΤΕΛΑΙΟ 
ΘΕΜΑΝΣΘΣ 

ΡΕΤΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΘΣΘΣ 

ΑΜΟΛΥΒΔΘ 
ΒΕΝΗΙΝΘ 
95 οκτ. 

με  
Φ.Ρ.Α. 

χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. 

με χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. 

με χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α.   Φ.Ρ.Α.    

ΑΤΑΣ  0,808 0,652 1,140 0,919 1,417 1,143 

ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ  0,871 0,702 1,169 0,943 1,449 1,168 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  0,802 0,647 1,131 0,912 1,403 1,131 

ΡΕΒΕΗΑΣ  0,781 0,630 1,113 0,898 1,409 1,136 

ΓΕΒΕΝΩΝ  0,821 0,662 1,124 0,906 1,440 1,161 

ΚΑΣΤΟΙΑΣ  0,837 0,675 1,164 0,939 1,436 1,158 

ΚΟΗΑΝΘΣ  0,800 0,645 1,113 0,898 1,409 1,136 

ΦΛΩΙΝΑΣ  0,808 0,652 1,121 0,904 1,440 1,161 

 

 

Φ.Ρ.Α.-Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ :   
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Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:   

α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 44 του Ν. 4605/2019), όπωσ 

τροποποιικθκε από το άρκρο 235 του Ν. 4610/2019. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία επιβάλλεται 
επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ προ φόρων και 

κρατιςεων.   

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι 

από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.   

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.   

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 1% επί τθσ κακαρισ 

ςυμβατικισ αξίασ ςφμφωνα με το άρκρο 64 του ν. 4172/2013.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  –  ΡΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 1 : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΤΜΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ  
  

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΤΘΣ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ∆ΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΙΑΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΧΩΙΚΘΣ ΑΜΟ∆ΙΟΤΘΤΑΣ ΑΡ.∆.ΘΡ.-∆.Μ. 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΡΑΝΘ (ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α.) :   636.180,66 Ευρϊ 

 

Φ.Ρ.Α. 24% :  152.683,36 Ευρϊ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΡΑΝΘ (ΜΕ Φ.Ρ.Α.)  :  788.864,02 Ευρϊ 
Θ προμικεια υποδιαιρείται ςε ςαράντα ζξι (46) τμιματα, όπωσ αναλφονται παρακάτω και παρζχεται θ δυνατότθτα για 

υποβολι προςφοράσ ςε ζνα ι περιςςότερα τμιματα 

  

    

ΤΜΘΜΑ 1 : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Αρτα  

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

1.1 
Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ  Λίτρα 6.200 0,652 4.042,40 5.012,58   

  ΣΥΝΟΛΟ 6.200   4.042,40 5.012,58 80,85 

        

        

        

ΤΜΘΜΑ 2. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Άρτα 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 (2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

2.1 
Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ Λίτρα 6.051,48 0,919 5.561,31 6.896,02   
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2.2. 

Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ 
95 οκτ.  
Λίτρα Λίτρα 18.783,00 1,143 21.468,97 26.621,52   

  ΣΥΝΟΛΟ 24.834,48   27.030,28 33.517,55 540,61 

        

        

ΤΜΘΜΑ 3. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Άρτα 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

3.1. Λιπαντικά Λίτρα 120 8,4 1.008,00 1.249,92   

  ΣΥΝΟΛΟ 120   1.008,00 1.249,92 20,16 

        

        

ΤΜΘΜΑ 4 : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτα  Ιωάννινα (ζδρα) 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

4.1 
Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ  Λίτρα 44.000 0,647 28.468,00 35.300,32   

  ΣΥΝΟΛΟ 44.000   28.468,00 35.300,32 569,36 

        

        

        

ΤΜΘΜΑ 5. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν Ιωάννινα (ζδρα) 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 (2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    
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5.1 
Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ Λίτρα 26.726,30 0,912 24.374,39 30.224,24   

5.2. 

Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ 
95 οκτ.  
Λίτρα Λίτρα 49.196,14 1,131 55.640,83 68.994,63   

  ΣΥΝΟΛΟ 75.922,44   80.015,22 99.218,87 1.600,30 

        

        

ΤΜΘΜΑ 6. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν Ιωάννινα (ζδρα) 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

6.1. Λιπαντικά Λίτρα 440 8,4 3.696,00 4.583,04   

  ΣΥΝΟΛΟ 440   3.696,00 4.583,04 73,92 

        

ΤΜΘΜΑ 7 : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Κόνιτςα  Ιωαννίνων 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

7.1 
Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ  Λίτρα 3.000 0,647 1.941,00 2.406,84   

  ΣΥΝΟΛΟ 3.000   1.941,00 2.406,84 38,82 

        

        

        

ΤΜΘΜΑ 8. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Κόνιτςα  Ιωαννίνων 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΙΜΘ 

ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 (2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 
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 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

8.1 
Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ Λίτρα 3.682,48 0,912 3.358,42 4.164,44   

8.2. 

Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ 
95 οκτ.  
Λίτρα Λίτρα 7.365,00 1,131 8.329,82 10.328,97   

  ΣΥΝΟΛΟ 11.047,48   11.688,24 14.493,41 233,76 

        

        

ΤΜΘΜΑ 9. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Κόνιτςα  Ιωαννίνων 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

9.1. Λιπαντικά Λίτρα 280 8,4 2.352,00 2.916,48   

  ΣΥΝΟΛΟ 280   2.352,00 2.916,48 47,04 

        

ΤΜΘΜΑ 10 : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτο Μζτςοβο Ιωαννίνων 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

10.1 
Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ  Λίτρα 7.000 0,647 4.529,00 5.615,96   

  ΣΥΝΟΛΟ 7.000   4.529,00 5.615,96 90,58 

        

        

        

ΤΜΘΜΑ 11. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτο Μζτςοβο 
Ιωαννίνων 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
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A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 (2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

11.2. 

Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ 
95 οκτ.  
Λίτρα Λίτρα 5.200,00 1,131 5.881,20 7.292,69   

  ΣΥΝΟΛΟ 5.200,00   5.881,20 7.292,69 117,62 

        

        

ΤΜΘΜΑ 12. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτο Μζτςοβο 
Ιωαννίνων 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

12.1. Λιπαντικά Λίτρα 68 8,4 571,20 708,29   

  ΣΥΝΟΛΟ 68   571,20 708,29 11,42 

        

ΤΜΘΜΑ 13 : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Ρρζβεηα 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

13.1 
Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ  Λίτρα 7.000 0,63 4.410,00 5.468,40   

  ΣΥΝΟΛΟ 7.000   4.410,00 5.468,40 88,20 

        

        

        

ΤΜΘΜΑ 14. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Ρρζβεηα 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
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A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 (2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

14.1 
Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ Λίτρα 4.802,46 0,898 4.312,61 5.347,64   

14.2. 

Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ 
95 οκτ.  
Λίτρα Λίτρα 9.615,00 1,136 10.922,64 13.544,07   

  ΣΥΝΟΛΟ 14.417,46   15.235,25 18.891,71 304,70 

        

        

ΤΜΘΜΑ 15 : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Ρρζβεηα 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

15.1. Λιπαντικά Λίτρα 60 8,4 504,00 624,96   

  ΣΥΝΟΛΟ 60   504,00 624,96 10,08 

        

ΤΜΘΜΑ 16 : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Θεςπρωτία 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

16.1 
Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ  Λίτρα 9.000 0,702 6.318,00 7.834,32   

  ΣΥΝΟΛΟ 9.000   6.318,00 7.834,32 126,36 

        

        

        

ΤΜΘΜΑ 17. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Θεςπρωτία 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
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A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 (2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

17.1 
Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ Λίτρα 2.753,00 0,943 2.596,08 3.219,14   

17.2. 

Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ 
95 οκτ.  
Λίτρα Λίτρα 8.247,00 1,168 9.632,50 11.944,30   

  ΣΥΝΟΛΟ 11.000,00   12.228,58 15.163,43 244,57 

        

        

ΤΜΘΜΑ 18. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Θεςπρωτία 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

18.1. Λιπαντικά Λίτρα 60 8,4 504,00 624,96   

  ΣΥΝΟΛΟ 60   504,00 624,96 10,08 

        

ΤΜΘΜΑ 19: Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτα Γρεβενά 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

19.1 
Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ  Λίτρα 3.000 0,662 1.986,00 2.462,64   

  ΣΥΝΟΛΟ 3.000   1.986,00 2.462,64 39,72 

        

        

        ΤΜΘΜΑ 20. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτα Γρεβενά ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 (2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

20.1 
Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ Λίτρα 2.239,16 0,906 2.028,68 2.515,56   

20.2. 

Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ 
95 οκτ.  
Λίτρα Λίτρα 20.149,00 1,161 23.392,99 29.007,31   

  ΣΥΝΟΛΟ 22.388,16   25.421,67 31.522,87 508,43 

        

        

ΤΜΘΜΑ 21. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτα Γρεβενά 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

21.1. Λιπαντικά Λίτρα 220 8,4 1.848,00 2.291,52   

  ΣΥΝΟΛΟ 220   1.848,00 2.291,52 36,96 

        

ΤΜΘΜΑ 22 : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Καςτοριά 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

22.1 
Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ  Λίτρα 18.000 0,675 12.150,00 15.066,00   

  ΣΥΝΟΛΟ 18.000   12.150,00 15.066,00 243,00 
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ΤΜΘΜΑ 23. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν  Καςτοριά 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 (2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

23.1 
Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ Λίτρα 9.509,32 0,939 8.929,25 11.072,27   

23.2. 

Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ 
95 οκτ.  
Λίτρα Λίτρα 18.884,00 1,158 21.867,67 27.115,91   

  ΣΥΝΟΛΟ 28.393,32   30.796,92 38.188,19 615,94 

        

        

ΤΜΘΜΑ 24. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Καςτοριά 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

24.1. Λιπαντικά Λίτρα 400 8,4 3.360,00 4.166,40   

  ΣΥΝΟΛΟ 400   3.360,00 4.166,40 67,2 

        

ΤΜΘΜΑ 25 : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Κοηάνθ (ζδρα) 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

25.1 
Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ  Λίτρα 14.000 0,645 9.030,00 11.197,20   

  ΣΥΝΟΛΟ 14.000   9.030,00 11.197,20 180,60 
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ΤΜΘΜΑ 26. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Κοηάνθ (ζδρα) 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 (2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

26.1 
Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ Λίτρα 8.954,88 0,898 8.041,48 9.971,44   

26.2. 

Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ 
95 οκτ.  
Λίτρα Λίτρα 40.589,00 1,136 46.109,10 57.175,29   

  ΣΥΝΟΛΟ 49.543,88   54.150,59 67.146,73 1.083,01 

        

        

ΤΜΘΜΑ 27. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν  ςτθν Κοηάνθ (ζδρα) 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

27.1. Λιπαντικά Λίτρα 700 8,4 5.880,00 7.291,20   

  ΣΥΝΟΛΟ 700   5.880,00 7.291,20 117,6 

        

ΤΜΘΜΑ 28: Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Ρτολεμαίδα 
Κοηάνθσ (Βλάςτθ) 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

28.1 
Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ  Λίτρα 24.000 0,645 15.480,00 19.195,20   

  ΣΥΝΟΛΟ 24.000   15.480,00 19.195,20 309,60 
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ΤΜΘΜΑ 29 : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Ρτολεμαίδα 
Κοηάνθσ (Βλάςτθ) 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 (2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

29.1 
Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ Λίτρα 8.000,00 0,898 7.184,00 8.908,16   

  ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00   7.184,00 8.908,16 143,68 

        

        

ΤΜΘΜΑ 30. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Ρτολεμαίδα 
Κοηάνθσ (Βλάςτθ) 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

30.1. Λιπαντικά Λίτρα 450 8,4 3.780,00 4.687,20   

  ΣΥΝΟΛΟ 450   3.780,00 4.687,20 75,6 

        

ΤΜΘΜΑ 31: Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτο Τςοτφλι Κοηάνθσ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

31.1 
Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ  Λίτρα 17.000 0,645 10.965,00 13.596,60   

  ΣΥΝΟΛΟ 17.000   10.965,00 13.596,60 219,30 

        

        

        ΤΜΘΜΑ 32. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτο Τςοτφλι Κοηάνθσ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 



ΑΔΑ: Ψ7ΜΣΟΡ1Γ-ΧΒ9



 

  

Σελίδα 81  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 (2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

32.1 
Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ Λίτρα 1.052,96 0,898 945,56 1.172,49   

32.2. 

Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ 
95 οκτ.  
Λίτρα Λίτρα 9.440,00 1,136 10.723,84 13.297,56   

  ΣΥΝΟΛΟ 10.492,96   11.669,40 14.470,05 233,39 

        

        

ΤΜΘΜΑ 33. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν  ςτο Τςοτφλι Κοηάνθσ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

33.1. Λιπαντικά Λίτρα 140 8,4 1.176,00 1.458,24   

  ΣΥΝΟΛΟ 140   1.176,00 1.458,24 23,52 

        

ΤΜΘΜΑ 34 Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθ Φλϊρινα 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

34.1 
Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ  Λίτρα 50.000 0,652 32.600,00 40.424,00   

  ΣΥΝΟΛΟ 50.000   32.600,00 40.424,00 652,00 
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ΤΜΘΜΑ 35. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθ Φλϊρινα 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 (2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

35.1 
Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ Λίτρα 12.089,48 0,904 10.928,89 13.551,82   

35.2. 

Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ 
95 οκτ.  
Λίτρα Λίτρα 23.000,00 1,161 26.703,00 33.111,72   

  ΣΥΝΟΛΟ 35.089,48   37.631,89 46.663,54 752,64 

        

        

ΤΜΘΜΑ 36. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν  ςτθ Φλϊρινα 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

36.1. Λιπαντικά Λίτρα 220 8,4 1.848,00 2.291,52   

  ΣΥΝΟΛΟ 220   1.848,00 2.291,52 36,96 

        

ΤΜΘΜΑ 37: Για το Συνοριακό Στακμό Κακαβιάσ Ιωαννίνων 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

37.1 
Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ  Λίτρα 39.000 0,647 25.233,00 31.288,92   

  ΣΥΝΟΛΟ 39.000   25.233,00 31.288,92 504,66 
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ΤΜΘΜΑ 38 : Για το Συνοριακό Στακμό Κακαβιάσ Ιωαννίνων 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 (2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

38.1 
Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ Λίτρα 1.200,00 0,912 1.094,40 1.357,06   

  ΣΥΝΟΛΟ 1.200,00   1.094,40 1.357,06 21,89 

        

ΤΜΘΜΑ 39: Για το Συνοριακό Στακμό Μζρτηανθσ Ιωαννίνων 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

39.1 
Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ  Λίτρα 13.500 0,647 8.734,50 10.830,78   

  ΣΥΝΟΛΟ 13.500   8.734,50 10.830,78 174,69 

        

        

        

ΤΜΘΜΑ 40 : Για το Συνοριακό Στακμό Μζρτηανθσ Ιωαννίνων 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 (2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

40.1 
Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ Λίτρα 600,00 0,912 547,20 678,53   

  ΣΥΝΟΛΟ 600,00   547,20 678,53 10,94 

        

ΤΜΘΜΑ 41: Για το Συνοριακό Στακμό Κρυςταλλοπθγισ Φλϊρινασ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
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A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

41.1 
Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ  Λίτρα 82.500 0,652 53.790,00 66.699,60   

  ΣΥΝΟΛΟ 82.500   53.790,00 66.699,60 1.075,80 

        

        

        

ΤΜΘΜΑ 42 : Για το Συνοριακό Στακμό Κρυςταλλοπθγισ Φλϊρινασ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 (2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

42.1 
Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ Λίτρα 1.800,00 0,904 1.627,20 2.017,73   

  ΣΥΝΟΛΟ 1.800,00   1.627,20 2.017,73 32,54 

        

ΤΜΘΜΑ 43: Για το Συνοριακό Στακμό Νίκθσ Φλϊρινασ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

43.1 
Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ  Λίτρα 90.000 0,652 58.680,00 72.763,20   

  ΣΥΝΟΛΟ 90.000   58.680,00 72.763,20 1.173,60 

        

        

        

ΤΜΘΜΑ 44 : Για το Συνοριακό Στακμό Νίκθσ Φλϊρινασ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
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A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 (2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

44.1 
Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ Λίτρα 1.800,00 0,904 1.627,20 2.017,73   

  ΣΥΝΟΛΟ 1.800,00   1.627,20 2.017,73 32,54 

        

ΤΜΘΜΑ 45: Για το Συνοριακό Στακμό Μαυροματίου Θεςπρωτίασ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

45.1 
Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ  Λίτρα 12.000 0,702 8.424,00 10.445,76   

  ΣΥΝΟΛΟ 12.000   8.424,00 10.445,76 168,48 

        

        

        

ΤΜΘΜΑ 46 : Για το Συνοριακό Στακμό Μαυροματίου Θεςπρωτίασ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

  

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 (2 % επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.  

 χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.   µε Φ.Ρ.Α.    

46.1 
Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ Λίτρα 600,00 0,943 565,80 701,59   

  ΣΥΝΟΛΟ 600,00   565,80 701,59 11,32 

 

 

ΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΔΔ 

 

Το περιεχόμενο του αρχείου του ΕΕΕΣ αναρτικθκε  ωσ αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο ωσ 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν 

φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕ 

Α/Α Συςτιµατοσ: 104234 

Αρικµόσ ∆ιακιρυξθσ: 12/2020 

   

ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ  ΑΡΑΙΤΘΣΘ  ΑΡΑΝΤΘΣΘ  ΡΑΑΡΟΜΡΘ  

1.ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ        

   1.1. Τα υπό προµικεια είδθ υγρϊν καυςίµων πρζπει να πλθροφν τισ 

προδιαγραφζσ που ορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ  και τισ 

Αποφάςεισ του Ανϊτατου Χθµικοφ Συµβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικοφ 

Χθµείου του Κράτουσ (ΓΧΚ).  Ειδικότερα :  

ΝΑΙ      

   1.2. Το πετρζλαιο κζρµανςθσ πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα 

χαρακτθριςτικά  όπωσ περιγράφονται ςτθν αρικµ. 467/2002 (ΦΕΚ 

1531/Β/2003) Απόφαςθ του ΑΧΣ του ΓΧΚ  «Ρροδιαγραφζσ και µζκοδοι 

ελζγχου κα πετρελαίου κζρµανςθσ», όπωσ αυτι  ιςχφει ςιµερα.  

ΝΑΙ      

   1.3. Το πετρζλαιο κίνθςθσ  πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα 

χαρακτθριςτικά  όπωσ περιγράφονται ςτθν αρικµ. 514/2004 (ΦΕΚ 

1490/Β/2006) Απόφαςθ του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Ρετρζλαιο κίνθςθσ  

προδιαγραφζσ και µζκοδοι ελζγχου», όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΑΧ 

460/2009 (ΦΕΚ Β’ 2010/67/28-1-2010), κακϊσ και τθν αρικµ.  
316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 

«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»  

ΝΑΙ      

   1.4. Θ αµόλυβδθ βενηίνθ  πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα 

χαρακτθριςτικά  όπωσ περιγράφονται ςτθν αρικµ. 510/2014 (ΦΕΚ 

872/Β/2007) Απόφαςθ του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Καφςιµα αυτοκινιτων 

Αµόλυβδθ βενηίνθ - Απαιτιςεισ και  µζκοδοι ελζγχου». κακϊσ και τθν 

αρικµ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012)  Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 

«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»  

ΝΑΙ      

2. ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ    

2.1.Τα  λιπαντικά ζλαια και λιπαντικά μζςα πρζπει να πλθροφν τισ 

ιδιότθτεσ και τα  χαρακτθριςτικά, όπωσ περιγράφονται ςτισ με 

αρικμ. 12/95 (ΦΕΚ 471B/1995),  526/2004 (ΦΕΚ 630B/2005), 

350/2012 (ΦΕΚ 2988B/2013) Κοινζσ Υπουργικζσ  Αποφάςεισ. Τα 

λιπαντικά μζςα είναι κυρίωσ λάδι τφπου 0w-20, 10w-40, 20w-50, 

15w-40,  5w-30 και βαλβολίνεσ τφπου 75w-90 και 80w-90. 

   

2.2.Πλα  τα λιπαντικά ζλαια και λιπαντικά μζςα που προςφζρονται 

κα πρζπει να είναι  πρωτογενι. 
   

2.3 Τα λιπαντικά για τα επιβατικά αυτοκίνθτα κα πρζπει να 

πλθροφν τισ Ρροδιαγραφζσ ACEA κατθγορίεσ τουλάχιςτον c3 ι c4 ι 

c5 ι ιςοδφναμεσ 

   

2.4 Τα λιπαντικά για φορτθγά κα πρζπει να πλθροφν τισ 

Ρροδιαγραφζσ ACEA κατθγορίεσ τουλάχιςτον Ε6 ι Ε7 ι E9 ι 
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ιςοδφναμεσ 

2.5 Τα λιπαντικά κα παραδίδονται ςε ςυςκευαςίεσ 1-5 λίτρων    

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ∆Ι.Ε.Ρ.Ρ.Υ.        

  Ο προµθκευτισ πρζπει να τθρεί τουσ Κανόνεσ ∆ιακίνθςθσ και Εµπορίασ 

Ρροϊόντων και Ραροχισ Υπθρεςιϊν (Κανόνεσ ∆Ι.Ε.Ρ.Ρ.Υ.), ςφµφωνα µε τθν 

Α2- 718/2014 (ΦΕΚ 2090/31-07-2014) Υπουργικι Απόφαςθ.  
ΝΑΙ      

4. ΕΡΑΚΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ        

   Ο προµθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει ςτισ αποκικεσ του επαρκι 

ποςότθτα καυςίµων για να είναι ςε κζςθ να καλφπτει ανά  πάςα ςτιγµι 

τισ ανάγκεσ τθσ Οµάδασ Υπθρεςιϊν/Τµιµατοσ για το οποίο γίνεται θ 

προςφορά. 

NAI      

ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ  ΑΡΑΙΤΘΣΘ  ΑΡΑΝΤΘΣΘ  ΡΑΑΡΟΜΡΘ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 (Ανικει ςτθν 12/2020)  

( μπορεί να επιςυναφκεί ςε αρχείο pdf, εφόςον δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ 

θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ- ψθφιακά υπογεγραμμζνθ) 

(Υποβάλλεται για κάκε Τμιμα προςφοράσ)   

Ρροσ:  

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ  

Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ  

Διεφκυνςθ Οικονομικοφ -Τμιμα Ρρομθκειϊν,  Διαχείριςθσ Υλικοφ & Κ.Ο.  

Βορείου Θπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

  

     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ προμθκευτθ  

ΕΤΑΙΙΚΘ  

ΕΡΩΝΥΜΙΑ  

  

ΕΤΑΙΙΚΘ ΜΟΦΘ  ΔΔΓΘΓ  

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ  

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ  

  

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ  

ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ  

  

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ    

ΡΟΛΘ    

ΤΘΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E- 

MAIL  

  

ΟΜΑΔΑ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  ΚΑΙ 

ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΟΙΟ  

ΓΙΝΕΤΑΙ Θ ΡΟΣΦΟΑ  

  

ΛΘΞΘ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ  

ΡΟΣΦΟΑΣ  

εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του  

διαγωνιςμοφ  

 Ο υπογράφων........................................................δθλϊνω ότι για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων για τισ 

ανάγκεσ υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ κακϊσ και των 

Συνοριακϊν Στακμϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ ΑΡ.Δ.ΘΡ-Δ.Μ.,  ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρίκμ. 

12/2020 Διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι ανεπιφφλακτα, υποβάλλω οικονομικι 

προςφορά για το Τμιμα ……… : Υπθρεςίεσ ΑΡ.Δ.ΘΡ.Δ.Μ. ……./ ΣΥΝΟΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ -  ΚΑΥΣΙΜΑ ………… ,   

ωσ εξισ:  
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1. Καφςιμα κζρμανςθσ   

Α/Α Τμιματοσ 
ΕΙΔΟΣ 

Ροςοςτό ζκπτωςθσ * 

ολογράφωσ αρικμθτικϊσ 

 
Ρετρζλαιο κζρμανςθσ  % 

  

2. Καφςιμα κίνθςθσ  
  

Α/Α Τμιματοσ 
ΕΙΔΟΣ 

Ροςοςτό ζκπτωςθσ * 

ολογράφωσ αρικμθτικϊσ 

 
Ρετρζλαιο Κίνθςθσ  % 

 
Αμόλυβδθ Βενηίνθ   

 

3. Λιπαντικά 

Α/Α Τμιματοσ 
ΕΙΔΟΣ 

Ροςοςτό ζκπτωςθσ * 

ολογράφωσ αρικμθτικϊσ 

 
Λιπαντικά  % 

 

 

         Θμερομθνία: ………………  Για τον υποψιφιο Ρρομθκευτι  

φραγίδα / Τπογραφι  

Ονοματεπϊνυμο Νομίμου 
Εκπροςϊπου  

 

*Για τα καφςιμα οι  τιμζσ προςφοράσ κα πρζπει να δίδονται με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ 

εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ κάκε είδουσ καυςίμου (πετρελαίου κζρμανςθσ, πετρελαίου 

κίνθςθσ, αμόλυβδθσ βενηίνθσ), όπωσ καταγράφεται ςτα Δελτία Επιςκόπθςθσ Σιμϊν Καυςίμων από το 

Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και όπωσ αυτι 

εξειδικεφεται ςτα Εβδομαδιαία Δελτία τιμϊν των κατά τόπουσ αρμοδίων τμθμάτων Εμπορίου τθσ Περιφζρειασ 

 



ΑΔΑ: Ψ7ΜΣΟΡ1Γ-ΧΒ9



 

  

Σελίδα 91  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ  

(Αλήθεη ζηελ 12/2020)  

1. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

  

Ονομαςία Τράπεηασ …………………………..  

Κατάςτθμα…………………………………….  

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax)…………………                     Θμερομθνία ζκδοςθσ .......  

ΕΥΩ.…… 

Ρροσ:  

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ  

Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ  

Διεφκυνςθ Οικονομικοφ -Τμιμα Ρρομθκειϊν,  Διαχείριςθσ Υλικοφ & Κ.Ο. 

Βορείου Θπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

  

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ    Α…….. ΕΥΩ   ….………..  

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ΕΥΩ.……………....  (και  ολογράφωσ)………………………………………….υπζρ  του  οικονομικοφ 
φορζα ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
 Α.Φ.Μ. ……………………….., Δ.Ο.Υ…………………, Δ\νςθ………………………………………………………….*  για τθ 
ςυμμετοχι  του  ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ υπθρεςίασ ςασ (……………………..), για τθν προμικεια 
ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 12/2020 διακιρυξι ςασ.  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 

υποχρεϊςεισ του εν λόγω οικονομικοφ φορζα κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ και το οποίο ποςό καλφπτει 

το 2% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ (χωρίσ το  Φ.Ρ.A.) αξίασ .....................EYPΩ  των προςφερόμενων 

υπθρεςιϊν.  

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά 

χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 

μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου.  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ  ςασ με 

τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί  πριν  από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

Θ παροφςα ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ 

του υποψιφιου προμθκευτι, ιτοι μζχρι 20/08/2021 

Με τιμι,  

  

Τράπεηα...................   

Κατάςτθμα ..............  

* ςτην περίπτωςη ζνωςησ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μζλοσ τησ ζνωςησ  
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2. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  

Ονομαςία Τράπεηασ …………………………..  

Κατάςτθμα…………………………………….  

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax)…………………                    Θμερομθνία ζκδοςθσ .......  

ΕΥΩ.……  

  

Ρροσ:  

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ  

Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ  

Διεφκυνςθ Οικονομικοφ -Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ & Κ.Ο. 

Βορείου Θπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

  

  

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ Α………… ΕΥΩ   …………  

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ΕΥΩ …………………..και ολογράφωσ .................................………………….. υπζρ του οικονομικοφ φορζα 

……………………………………………………………..,  Α.Φ.Μ. ……………………….., Δ.Ο.Υ…………………, 

Δ\νςθ………………………………………………………….* για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ προμικειασ υγρϊν καυςίμων, 

ςφμφωνα με τθν υπογραφείςα ςφμβαςθ με τίτλο «…………..»  δυνάμει  τθσ διακιρυξθσ  υπϋαρικμ. 12/2020   

Το παραπάνω ποςό καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (χωρίσ τον ΦΡΑ), το τθροφμε ςτθ 

διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 

χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ ςασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται  ςε τυχόν  ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου.  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με 

τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί  πριν  από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και δφο  (2) μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ αντίςτοιχθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ. 

Με τιμι,  

  

Τράπεηα…………  

Κατάςτθμα……….  

* ςτην περίπτωςη ζνωςησ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μζλοσ τησ ζνωςησ  
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ΡΑΑΤΘΜΑ VII – Σχζδιο Σφµβαςθσ   

  

 

  

    ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

  

(Ανικει ςτθν µε αρικµ. 12/2020 ∆ιακιρυξθ) 

  

  

(Το παρόν ςχζδιο κα προςαρµοςτεί ανάλογα µε τα αποτελζςµατα του διαγωνιςµοφ)  
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΑΤΙΚΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ  ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΘΕΜΑΝΣΘΣ – ΚΙΝΘΣΘΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΘΣ ΑΡ.∆.ΘΡ-Δ.Μ. ι ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΑΚΟΥ/ΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ/ΩΝ  ΡΟΥ 

Ε∆ΕΥΟΥΝ ΣΤ..   .....................  

Ρ.Ε…………………….  

Στα Ιωάννινα ςιμερα ..................................................., θμζρα.................... ςτα γραφεία τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, επί τθσ οδοφ Βορείου Θπείρου 20, οι 

παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:  

αφενόσ θ  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, που εδρεφει ςτα Ιωάννινα,  Βορείου 

Θπείρου 20, Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ,  θ οποία εκπροςωπείται νόμιμα από τον Συντονιςτι τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ κ. Βαςίλειο Ρολ. Μιχελάκθ, εφεξισ 

«Ανακζτουςα Αρχι».  

Και αφετζρου ο οικονομικόσ φορζασ  με τθν επωνυμία «.........................................................»,  που 

εδρεφει ............................................, ΤΚ.............., τθλ...................., FAX………………., με ΑΦΜ........................., 

ΔΟΥ.......................... και εκπροςωπείται νόμιμα από τον/τθν κ.................................... , εφεξισ «Ανάδοχοσ 

/Ρρομθκευτισ». Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν 

και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

2. Σισ διατάξεισ του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 

εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».  

3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A/05-08-2016)  «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από 

τουσ Διατάκτεσ».  

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Αϋ) «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων 

ςτισ Περιφζρειεσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ».  

5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 

και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».  

6. Σο Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – 

Δυτικισ Μακεδονίασ»,  όπωσ  τροποποιικθκε και ιςχφει.  

7. Σθν µε αρικµ. 13912/15-05-2017 απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν µε τθν οποία 

διορίςτθκε υντονιςτισ τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ ο 

Μιχελάκθσ Βαςίλειοσ του Πολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΤΟ∆∆/26-05-2017 – Α∆Α:ΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω).   

8. Σισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Αϋ) «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων 

ςτισ Περιφζρειεσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ».  
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9. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία  24 (Απόφαςθ 01/15-04-2020 με αρ. πρ.2133 τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων) – ΑΔΑ:ΨΟΘ0ΟΞΣΒ-ΦΔ7 

10. Σθν με αρ. 6601/13-12-2019 (ΑΔΑ:ΡΨΦΝΟΞΣΒ-ΛΟΧ) Οδθγία τθσ ΕΑΑΔΘΤ για το Αρνθτικό 

Ποςοςτό Ζκπτωςθσ 

11. Σθν με αρ. πρ. 3898/15-12-2020 (ΑΔΑ:62ΜΧΟΡ1Γ-Α21)-(ΑΔΑΜ:20REQ007852727) Ζγκριςθ 

Ανάλθψθ  πολυετοφσ υποχρζωςθσ για καφςιμα κίνθςθσ 

12.  τθν με αρ. πρ. 3898/15-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΜΤΕΟΡ1Γ-ΟΞ7)- (ΑΔΑΜ:20REQ007852761) Ζγκριςθ 

Ανάλθψθ  πολυετοφσ υποχρζωςθσ για καφςιμα κζρμανςθσ 

13. τθν με αρ. πρ. 3898/15-12-2020 (ΑΔΑ:6ΑΓΡΟΡ1Γ-Θ69)- (ΑΔΑΜ:20REQ007859491) Ζγκριςθ 

Ανάλθψθ  πολυετοφσ υποχρζωςθσ για λιπαντικά. 

14. Σθν με αρ.  12/2020 (αρικμ. Πρωτ…….) Διακιρυξθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου-Δυτικισ 

Μακεδονίασ για τθν ανάδειξθ προμθκευτι/ϊν υγρϊν καυςίμων.  

15. Σθν με αρ. ……………………… απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ 

περί κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ.  

16. Σισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ για προμικεια υγρϊν καυςίμων των Τπθρεςιϊν..........................  

Συµφϊνθςαν, ςυνοµολόγθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα κατωτζρω :  

ΑΘΟ 1ο   : Γενικά  

 

Ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων, που κα αποκαλείται ςτο εξισ ανάδοχοσ/προμθκευτισ, αναλαμβάνει να 

προμθκεφςει υγρά καφςιμα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ………………….. ευρϊ (………. €), 

ςυμπεριλαμβανομζνου  του  Φ.Ρ.Α. 24%,  τθν Ομάδα Υπθρεςιϊν τθσ ΑΡ.Δ.ΘΡ.-Δ.Μ. …..,  κακϊσ και τουσ 

Συνοριακοφσ Στακμοφσ  που εδρεφουν ςτ .. …….…… Ρ.Ε. (Νομοφ)…………  Συγκεκριμζνα :   

1. Των Υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου -Δυτικισ Μακεδονίασ 

(ΑΡ.Δ.ΘΡ-Δ.Μ.), ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ………………….. ευρϊ (………. €), 

ςυμπεριλαμβανομζνου  του  Φ.Ρ.Α.,  τα οποία κα διατεκοφν από τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου -  Δυτικισ Μακεδονίασ *Φορζασ - Κωδικόσ Αρικμόσ Εξόδου 

(ΚΑΕ)…………………………………………].  

2. Των Συνοριακϊν Στακμϊν ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ……………… ευρϊ (………. €), 

ςυμπεριλαμβανομζνου  του  Φ.Ρ.Α., που κα διατεκοφν από τα ζςοδα τθσ παρ. 3  του άρκρου 9 

του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998).  

Αναλυτικά  τα ανωτζρω ποςά κατανζμονται, ανάλογα με τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν,  ςφμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα:  

 

ΥΡΘΕΣΙΕΣ  
Ρ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΡΘΕΣΙΑ 

(ΕΥΩ προ ΦΡΑ)  

Ρ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΡΘΕΣΙΑ 

(ΕΥΩ πλζον ΦΡΑ 24%)  

ΑΡ.Δ.ΘΡ-Δ.Μ. ……………………………..      

ΣΥΝΟΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

……………………..  

    

ΣΥΝΟΛΟ      
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ΑΘΟ 2ο :  Αντικείµενο τθσ ςφµβαςθσ  

 

 Το αντικείμενο του ζργου του αναδόχου αφορά ςτθν προμικεια υγρϊν καυςίμων τα οποία αναλφονται 

ανά  ομάδα υπθρεςιϊν, κατθγορία/είδοσ καυςίμου, ανά (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ) ποςότθτα και προχπολογιςκείςα 

δαπάνθ ωσ εξισ :  

α/α  
ΟΜΑΔΑ 

ΥΡΘΕΣΙΩΝ  

ΚΑΤΘΓΟΙΑ  

ΚΑΥΣΙΜΩΝ  
ΕΙΔΟΣ  

  ΡΟΣΟΤΘΤΑ   

(ςε λίτρα)  

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ    

ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ   

(ΕΥΩ προ Φ.Ρ.Α)    

  

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  

ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ   

(ΕΥΩ  με Φ.Ρ.Α)    

1     

ΘΕΜΑΝΣΘΣ  
πετρζλαιο 

κζρμανςθσ  
         

ΚΙΝΘΣΘΣ  

πετρζλαιο 

κίνθςθσ  

         

αμόλυβδθ 

βενηίνθ 95 

οκτ.  

         

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΙΝΘΣΘΣ  

         

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ 1           

2     

ΘΕΜΑΝΣΘΣ  
πετρζλαιο 

κζρμανςθσ           

ΚΙΝΘΣΘΣ  

πετρζλαιο 

κίνθςθσ           

αμόλυβδθ 

βενηίνθ 95 

οκτ.           

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΙΝΘΣΘΣ           

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ 2           

ΣΥΝΟΛΟ           

    

Οι ποςότθτεσ κατά κατθγορία/είδοσ, μπορεί να διαφοροποιοφνται ( ανάλογα µε τισ ανάγκεσ τθσ κάκε 

υπθρεςίασ) και κα αποτελοφν ςυνάρτθςθ τθσ ςυνολικισ προεκτιµοφµενθσ αξίασ που δεν μπορεί να 

μεταβλθκεί.  

 

ΑΘΟ 3ο : Ροιότθτα – προδιαγραφζσ - επάρκεια  

 

Τα υπό προμικεια είδθ υγρϊν καυςίμων πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται από τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ  και τισ Αποφάςεισ του Ανϊτατου Χθμικοφ Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικοφ Χθμείου 

του Κράτουσ (ΓΧΚ).  Ειδικότερα :   
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1. Σο πετρζλαιο κζρμανςθσ πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά  όπωσ 

περιγράφονται ςτθν αρικμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) Απόφαςθ του ΑΧ του ΓΧΚ  

«Προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου κα πετρελαίου κζρμανςθσ», όπωσ αυτι  ιςχφει ςιμερα.  

2. Σο πετρζλαιο κίνθςθσ  πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά  όπωσ 

περιγράφονται ςτθν αρικμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) Απόφαςθ του ΑΧ του ΓΧΚ «Πετρζλαιο 

κίνθςθσ  προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου», όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΑΧ 460/2009 (ΦΕΚ 

67/Β/28-1-2010) κακϊσ και τθν αρικμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινι Τπουργικι 

Απόφαςθ «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, ςτον τομζα τθσ ποιότθτασ καυςίμων βενηίνθσ 

και ντίηελ, προσ τθν οδθγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου».  

3. Θ αμόλυβδθ βενηίνθ  πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά  όπωσ 

περιγράφονται ςτθν αρικμ. 510/2014 (ΦΕΚ 872/Β/2007) Απόφαςθ του ΑΧ του ΓΧΚ «Καφςιμα 

αυτοκινιτων –Αμόλυβδθ βενηίνθ – Απαιτιςεισ και  μζκοδοι ελζγχου» κακϊσ και τθν αρικμ. 

316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012)  Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ 

νομοκεςίασ, ςτον τομζα τθσ ποιότθτασ καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν οδθγία 

2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου».  

4. Σα λιπαντικά ζλαια και λιπαντικά μζςα πρζπει να πλθροφν τισ ιδιότθτεσ και τα 

χαρακτθριςτικά, όπωσ περιγράφονται ςτισ με αρικμ. 12/95 (ΦΕΚ 471Β/1995), 526/2004 (ΦΕΚ 

630Β/2005), 350/2012 (ΦΕΚ 2988Β/2013) Κοινζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ. 

5. Σα λιπαντικά μζςα είναι κυρίωσ λάδι τφπου 0w20, 10w40, 20w-50, 15w-40, 5w-30 και 

βαλβολίνεσ τφπου 75w-90 και 80w-90. 

6. Σα λιπαντικά για τα επιβατικά αυτοκίνθτα κα πρζπει να πλθροφν τισ Προδιαγραφζσ ACEA 

κατθγορίεσ τουλάχιςτον c3 ι c4 ι c5 ι ιςοδφναμεσ. 

7. Σα λιπαντικά για φορτθγά κα πρζπει να πλθροφν τισ Προδιαγραφζσ ACEA κατθγορίεσ 

τουλάχιςτον Ε6 ι Ε7 ι E9 ι ιςοδφναμεσ. 

8. Σα λιπαντικά κα παραδίδονται ςε ςυςκευαςίεσ 1-5 λίτρων. 

Ο προμθκευτισ πρζπει να τθρεί τουσ Κανόνεσ Διακίνθςθσ και Εμπορίασ Ρροϊόντων και Ραροχισ 

Υπθρεςιϊν (Κανόνεσ ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.), ςφμφωνα με τθν Α2 - 718/2014 (ΦΕΚ 2090/31-07-2014) Υπουργικι 

Απόφαςθ.  

 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει ςτισ αποκικεσ του επαρκι ποςότθτα καυςίμων για να είναι ςε 

κζςθ να καλφπτει ανά πάςα ςτιγμι τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ.  

 

ΑΘΟ 4ο  : Τρόποσ, χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ  

 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα καφςιμα ςτισ υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ  Διοίκθςθσ 

Θπείρου –Δυτικισ Μακεδονίασ, όπου εδρεφουν,  κακϊσ και ςτουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ,  ωσ εξισ :   

Θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά είτε ςτα κατά τόπουσ πρατιρια του προμθκευτι είτε ςτισ αποκικεσ  

τθσ Ραραλιπτριασ Υπθρεςίασ ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ των παραλθπτριϊν υπθρεςιϊν ωσ εξισ: 

 Για το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα ειδοποιείται ο προμθκευτισ 24 ϊρεσ πριν.  

Θ παράδοςθ των καυςίμων κζρμανςθσ και των λιπαντικϊν κα  γίνεται ςτισ αποκικεσ τθσ 

παραλιπτριασ Υπθρεςίασ  κατ' επιλογι των ενδιαφερομζνων παραλθπτριϊν Υπθρεςιϊν και 

ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ αυτϊν ςε μζςα μεταφοράσ και αποκθκεφςεωσ, με ευκφνθ, μζριμνα 

και δαπάνεσ του προμθκευτι.  

 Θ παράδοςθ των καυςίμων κίνθςθσ κα γίνεται  ςτα κατά τόπουσ πρατιρια του προμθκευτι.  
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ΑΘΟ 5ο :  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν  

 

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 και το ΡΑΑΤΘΜΑ VII τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία 

παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να 

παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  Οι Επιτροπζσ Ραραλαβισ τθσ κάκε Υπθρεςίασ ζχουν το δικαίωμα να 

διενεργοφν ποιοτικό ζλεγχο και να ηθτοφν χθμικζσ αναλφςεισ προσ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και 

καταλλθλότθτασ των προσ προμικεια καυςίμων, από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Γενικοφ Χθμείου του 

Κράτουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 214 του ν. 4412/16.  

ΑΘΟ 6ο :Τιµι – Χρονικό διάςτθµα ιςχφοσ των τιµϊν  

 

 Το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ κάκε 

είδουσ καυςίμου (πετρελαίου κζρμανςθσ, πετρελαίου κίνθςθσ, αμόλυβδθσ βενηίνθσ), όπωσ καταγράφεται 

ςτα  Δελτία Επιςκόπθςθσ Τιμϊν Καυςίμων ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και όπωσ αυτι εξειδικεφεται ςτα Εβδομαδιαία Δελτία τιμϊν των κατά 

τόπουσ αρμοδίων τμθμάτων Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ 

 
1. Καφςιμα κζρμανςθσ   

ΕΙΔΟΣ  

Ροςοςτό  ζκπτωςθσ   

ολογράφωσ  αρικμθτικϊσ  

Ρετρζλαιο κζρμανςθσ                                     %  

  

2.  Καφςιμα κίνθςθσ  

ΕΙΔΟΣ  Ροςοςτό  ζκπτωςθσ   

ολογράφωσ  αρικμθτικϊσ  

Ρετρζλαιο κίνθςθσ                        %  

Βενηίνθ αμόλυβδθ                        %  

  

Θ επί τοισ εκατό (%) ζκπτωςθ του ανωτζρω άρκρου  κα ιςχφει για ζνα ζτοσ δθλαδι κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ ςφμβαςθσ.  

 

ΑΘΟ 7ο :  Ρλθρωµι – Κρατιςεισ  

 

Τρόποσ πλθρωμισ : Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :   
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Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ θ πλθρωμι τθσ αξίασ 

τθσ ποςότθτασ  των υγρϊν καυςίμων ςτον Ρρομθκευτι κα γίνεται τμθματικά μετά τθν οριςτικι, ποιοτικι 

και ποςοτικι παραλαβι των παραδοκζντων καυςίμων από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ κάκε υπθρεςίασ, 

που κα εκτελεί τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια  και με τθν προςκόμιςθ  των νόμιμων δικαιολογθτικϊν μζςα 

ςε εφλογο χρόνο απαραίτθτο για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ.  

Θ εξόφλθςθ των τιμολογίων κα γίνεται μζςω του οικείου Τμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ ςφμφωνα 

με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του Ρρομθκευτι είναι :  

 -Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ (το οποίο κα κατατίκεται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία) με μζριμνα του προμθκευτι,  

 -Αποδεικτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ,   

 -Ρρωτόκολλο οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ.  

- Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον   
ζλεγχο και τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ  

Ειδικότερα για τουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ ποςότθτασ  των υγρϊν καυςίμων 

ςτον Ρρομθκευτι κα γίνεται τμθματικά μετά τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των 

παραδοκζντων καυςίμων από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ κάκε Συνοριακοφ Στακμοφ, μζςω του Τμιματοσ 

Συνοριακϊν Στακμϊν τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ 

Μακεδονίασ, με τθν προςκόμιςθ ςε αυτό των ανωτζρω απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.   

Θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνεται μζςω των Ρεριφερειακϊν Ταμείων Ανάπτυξθσ (Ρ.Τ.Α.) Θπείρου και 

Δυτικισ Μακεδονίασ, ςφμφωνα με τθν 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ1132/Β/2003) Κοινι  

Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και Οικονομίασ 

και Οικονομικϊν για τθ «ρφκμιςθ του τρόπου είςπραξθσ και διαχείριςθσ από τα Ρεριφερειακά Ταμεία 

Ανάπτυξθσ των εςόδων από μιςκϊματα που προζρχονται από τουσ χερςαίουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ». 

 

Θ δαπάνθ βαρφνει κατά περίπτωςθ  :   

 

Τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ  

ςφμφωνα με τισ Αποφάςεισ ζγκριςθσ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ του Τµιµατοσ Οικονοµικισ 

∆ιαχείριςθσ τθσ ∆ιεφκυνςθσ Οικονοµικοφ Απ.∆.Θπ.-∆.Μ., ςυνολικοφ ποςοφ τετρακοςίων εβδομιντα 

επτά χιλιάδων τριακοςίων εβδομιντα εννζα ευρϊ και ογδόντα ζξι λεπτϊν (477.379,86 €), προ Φ.Ρ.Α., 

ιτοι πεντακοςίων ενενιντα ενόσ χιλιάδων εννιακοςίων πενιντα ενόσ ευρϊ και τριϊν λεπτϊν 

(591.951,03 €), ςυµπεριλαµβανοµζνου του Φ.Ρ.Α. 24%, που κα διατεκοφν από τον τακτικό 

προχπολογιςµό του φορζα 1903, Ε.Φ. 19031010000000,19035010000000,19039990100000, 

19039990200000, 19039990300000, (ΑΛΕ) 2410301001, 2410302001 2410204001, µε τα παρακάτω 

ςτοιχεία: 

 αρ. πρ. 3898/15-12-2020 (ΑΔΑ:62ΜΧΟΡ1Γ-Α21)-(ΑΔΑΜ:20REQ007852727) Ζγκριςθ Ανάλθψθ 

 πολυετοφσ υποχρζωςθσ για καφςιμα κίνθςθσ 

 αρ. πρ. 3898/15-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΜΤΕΟΡ1Γ-ΟΞ7)- (ΑΔΑΜ:20REQ007852761) Ζγκριςθ Ανάλθψθ 

 πολυετοφσ υποχρζωςθσ για καφςιμα κζρμανςθσ 

 αρ. πρ. 3898/15-12-2020 (ΑΔΑ:6ΑΓΡΟΡ1Γ-Θ69)- (ΑΔΑΜ:20REQ007859491) Ζγκριςθ Ανάλθψθ 

 πολυετοφσ υποχρζωςθσ για λιπαντικά. 

Τα ζςοδα τθσ παρ. 3  του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998), όπωσ ιςχφει,   

για τθ διάκεςθ ςυνολικοφ ποςοφ  εκατόν πενιντα οκτϊ χιλιάδων οχτακοςίων ευρϊ και ογδόντα λεπτϊν 

(158.800,80 €), προ Φ.Ρ.Α., ιτοι εκατόν ενενιντα ζξι χιλιάδων εννιακοςίων δϊδεκα ευρϊ και ενενιντα 

εννζα λεπτϊν (196.912,99 €), ςυµπεριλαµβανοµζνου Φ.Ρ.Α. 24% των Συνοριακϊν Στακµϊν χωρικισ µασ 
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αρµοδιότθτασ, για τα ζτθ 2021 και 2022, από τα ζςοδα τθσ παρ. 3  του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 

237/Α/1998), µε τα παρακάτω ςτοιχεία :   

- αρ. πρ. 159513/10-12-2020 (ΑΔΑ: 69Δ9ΟΡ1Γ-7Θ) – (ΑΔΑΜ: 20REQ007861234) 

 

 

Κρατιςεισ  

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:   

α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 44 του Ν. 4605/2019), όπωσ 

τροποποιικθκε από το άρκρο 235 του Ν. 4610/2019. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία επιβάλλεται επί 

τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ προ φόρων και 

κρατιςεων.   

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.   

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.   

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 1% επί τθσ κακαρισ 

ςυμβατικισ αξίασ ςφμφωνα με το άρκρο 64 του ν. 4172/2013.  

ΑΘΟ 8ο : Ιςχφσ ςυµβάςεωσ  

 

Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ  ιςχφει από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ και διάρκειά τθσ κα είναι ζωσ 

τισ 31/3/2021 ςτο μζτρο που δεν κα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπζρβαςθ των ανά είδοσ ποςοτιτων που 

κακορίηονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ και που μπορεί να διαφοροποιοφνται ςε ςυνάρτθςθ τθσ ςυνολικισ 

προεκτιμοφμενθσ αξίασ που δεν μπορεί να μεταβλθκεί. 

 

ΑΘΟ 9ο : Εγγυθτικι επιςτολι  

 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο «Ρρομθκευτισ» κατάκεςε τθν 

αρικμ…………………. εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ……………………Τράπεηασ ι του Ταμείου 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων ποςοφ ……………. ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ 

ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.  

Θ ανωτζρω εγγυθτικι επιςτολι κα επιςτραφεί ςτον «Ανάδοχο» δφο μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ  και τθν καλι 
εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ και πικανισ παράταςισ τθσ.  

ΑΘΟ 10ο  : Κυρϊςεισ – ποινικζσ ριτρεσ  

 

10.1 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 
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οργάνου, εφόςον δεν παραδϊςει 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 6.1 .1 τθσ διακιρυξθσ  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν:  

α) το υλικό δεν  παραδοκεί 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.  

10.2  Αν το υλικό (καφςιμα)  παραδοκεί 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  *Άρκρο 207 του ν. 4412/2016+.  

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν 

(καυςίμων), χωρίσ ΦΡΑ  

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ παράδοςθ των υλικϊν (καυςίμων), 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 παράδοςθσ.  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ.  

 

 

ΑΘΟ 11ο:  Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων    

 

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) τθσ 

διακιρυξθσ, κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ 

νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) 

θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  

Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ 

αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ 

περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ 

τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ 

απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ.  

Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί 

αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 

προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

ΑΘΟ 12ο : Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία   

 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.   
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ΑΘΟ 13ο : Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 

δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 

εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.   

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο  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.  

ΑΘΟ 14ο : Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ   

 

 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 τθσ διακιρυξθσ  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.  

ΑΘΟ 15ο    : Επίλυςθ διαφορϊν  

 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται 

ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό 

Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 

1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό 

Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ 

διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Εφαρμοςτζο Δίκαιο ορίηεται αποκλειςτικά το Ελλθνικό Δίκαιο.   

ΑΘΟ 16ο    : Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  

 

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

Ζνωςθσ   

Θ  12/2020 Διακιρυξθ με τα  παρακάτω Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ:  

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι – Αναλυτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου ςφμβαςθσ   

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ– Πίνακεσ διαγωνιςμοφ   

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ-EEE  

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  IV – Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ V– Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ  
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Σελίδα 103  

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VI– Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VII– χζδιο φμβαςθσ  

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  

Θ παροφςα ςφμβαςθ  

ΑΘΟ 17ο: : Γενικοί όροι  

 

Οι Υπθρεςίεσ .......................................... υποχρεοφνται να προμθκεφονται τα ανωτζρω είδθ καυςίμων, από 
τον ςυμβαςιοφχο και μόνο.   

Στθν περίπτωςθ που, για οποιονδιποτε λόγο, ο προμθκευτισ αρνείται, παραλείψει ι κακυςτεριςει να 

εφοδιάςει τισ ανωτζρω Υπθρεςίεσ με τα αναγκαία είδθ καυςίμων, οι Υπθρεςίεσ οφείλουν να 

ενθμερϊνουν άμεςα εγγράφωσ  τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Οικονομικοφ– Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ 

Υλικοφ & Κρατικϊν Οχθμάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, ϊςτε αυτι 

να προβεί ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 10 τθσ παροφςασ.  

Ωσ προσ τα λοιπά κζματα προμικειασ υγρϊν καυςίμων, ιςχφουν οι όροι τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ 
(12/2020) κακϊσ και οι διατάξεισ τθσ Νομοκεςίασ περί προμθκειϊν του Δθμοςίου Τομζα.  

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ  αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφτθκε από 

τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε τζςςερα (4)  όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα το πιρε ο προμθκευτισ, τα 

δε υπόλοιπα  κατατζκθκαν ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ 

Μακεδονίασ.  

Ο Ι     Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  

   Ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ ΑΡ.∆.ΘΡ.-∆.Μ.  

    

  

         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΘΣ   
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