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      ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ                                              

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

                                   

ΑΠΟΦΑΖ: 437 

Απφ ην πξαθηηθφ 30
εο

/2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.                     

                       Πεξίιεςε                                           

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο, ηεο αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο, ηελ ςήθηζε 

θαη δηάζεζε πίζησζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ Γήκνπ Σαλάγξαο εηψλ 

2017-2019». 

 

ην ρεκαηάξη ηελ 26
ε 

ΗΟΤΛΗΟΤ 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 κ.κ., ζην ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 12223/21-07-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο (Γεκάξρνπ Σαλάγξαο). 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν επηά κειψλ παξφληα ήηαλ έμη κέιε: 

 

            Παξφληεο                                                              Απφληεο 

1.- Πεξγάιηαο Βαζίιεηνο (Πξφεδξνο)                1. Κακπηψηνπ – Ληάπε Γεσξγία 

2.- Αλαζηαζίνπ Ησάλλεο 

3.- Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο     

  4-  Γθίλεο Ησάλλεο 

  5.- Παπαζαλαζίνπ – Λαςάλεο Κσλζηαληίλνο 

  6.- Πέηξνπ Υξήζηνο 

 

             ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Πίθνπ Δπαγγειία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (3ν) ζέκα εθηφο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

εμαηηίαο ηνπ επείγνληνο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε επίζπεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ Γήκνπ Σαλάγξαο εηψλ 2017/2019. 

Καηφπηλ θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή , χζηεξα απφ ηα παξαπάλσ  

απνθαζίδεη νκφθσλα  

θαη εγθξίλεη ην “θαηεπείγνλ” ηνπ ζέκαηνο  

 

12534/27-07-2017 
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ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο είπε ηα εμήο: 

Με ην ππ‟ αξηζκ. πξση. 13/15-02-2017 έγγξαθν ε ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο δήηεζε λα ζπκπεξηιεθζεί ην πνζφ 

ησλ 25.000,00 € γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ην έηνο 2018 θαη ην πνζφ ησλ 25.000,00 € γηα ην έηνο 

2019. 

Με ην απφ 16-02-2017 έγγξαθν ε ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο δήηεζε λα ζπκπεξηιεθζεί ην πνζφ ησλ 25.000,00 

€ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ην έηνο 2018 θαη ην πνζφ ησλ 25.000,00 € γηα ην έηνο 2019. 

Με ην ππ‟ αξηζκ. πξση. 233/10-02-2017 έγγξαθν ην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία Κ.Α.Π.Ζ. – ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ 

ΣΑΝΑΓΡΑ» δήηεζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο ησλ 

θηηξίσλ ηνπ Ν.Π. Γήκνπ Σαλάγξαο πνπ ζα δηεμάγεη ν Γήκνο Σαλάγξαο κε αλνηθηφ δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο εηψλ 2018-

2019. ην έγγξαθν αλαθέξεηαη φηη ην Ν.Π.Γ.Γ. ζα πξνβιέςεη θαη ζα ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε πνζνχ 15.000,00 € ζηνπο νηθείνπο Κ.Α.Δ. 02.15.6643 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 θαη αληίζηνηρα γηα ην έηνο 2019 γηα ηελ θάιπςε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο εηψλ 2018 θαη 2019. 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ ππ. αξίζκ 9953/15.6.2017 εγγξάθνπ ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ καο ζπλέηαμε ηελ ππ‟ αξηζκ. 20/2017 ηερληθή έθζεζε πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ / κεραλεκάησλ 

έξγνπ θαη ηελ ζέξκαλζε ησλ θηεξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ (ρνιηθή Δπηηξνπή Α‟ βάζκηαο θαη Β‟ βάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ΝΠΓΓ 

«ΚΑΠΖ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ -ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ») θαη ιηπαληηθψλ γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ δήκνπ γηα δχν (2) έηε 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ (δηεζλνχο) ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε έθπησζε ζε αθέξαην πνζφ επί ηεο εθάζηνηε κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πνπ εθδίδεη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & 

Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηα θαχζηκα θαη εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο γηα ηα ιηπαληηθά, θαη θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πεξί 

πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016  

Οη παξαδφζεηο ησλ θαπζίκσλ ζα γίλνληαη ζηηο έδξεο ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ. Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κία ή 

πεξηζζφηεξεο νκάδεο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θάζε νκάδαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ ελφηεηα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη είλαη : 

 

- ΟΜΑΓΑ 1 - ΚΑΤΗΜΑ Γ.Δ. ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ ΚΑΗ Γ.Δ. ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

- ΟΜΑΓΑ 2 - ΚΑΤΗΜΑ Γ.Δ. ΣΑΝΑΓΡΑ 

- ΟΜΑΓΑ 3 - ΚΑΤΗΜΑ Γ.Δ. ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

- ΟΜΑΓΑ 4 – ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ Ν.Π.Γ.Γ. ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 

- ΟΜΑΓΑ 5 - ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

 

Οη πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο κέγηζηεο ζεσξεηηθέο θαηαλαιψζεηο πνπ νξίδνληαη αλά φρεκα / κεράλεκα 

έξγνπ απφ ηελ λνκνζεζία. Οη ελδεηθηηθέο ηηκέο πξνυπνινγηζκνχ φζνλ αθνξά ηα θαχζηκα ππνινγίδνληαη απφ ηηο ηηκέο πνπ εθδίδνληαη απφ ηo Τπνπξγείν 
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Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην λνκφ Βνησηίαο (ηηκέο κειέηεο 26/6/2017 γηα ηα θαχζηκα θίλεζεο, 30/4/2017 γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο), ελψ 

φζνλ αθνξά ηα ιηπαληηθά απνηεινχλ κέζν φξν ηηκψλ εκπνξίνπ. 

χκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ 2195/2002 (ΔΚ) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη αλσηέξσ πξνκήζεηεο εληάζζνληαη ζηνπο 

θσδηθνχο : 

 

CPV ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

09132100-4 Ακφιπβδε βελδίλε 

09134200-9 Καχζηκν πεηξειαηνθηλεηήξσλ ληίδει 

09135100-5 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

09211100-2 Έιαηα θηλεηήξσλ 

 

Ο ηφπνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο (γεσγξαθηθή πεξηνρή) είλαη : 

 

Οκάδα NUTS Πεξηνρή  

ΟΜΑΓΑ 1 
280601 

280603 

Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ, Γήκνπ Σαλάγξαο 

Γ.Δ. Οηλνθχησλ, Γήκνπ Σαλάγξαο 

ΟΜΑΓΑ 2 280604 Γ.Δ. Σαλάγξαο, Γήκνπ Σαλάγξαο 

ΟΜΑΓΑ 3 280602 Γ.Δ. Γεβελνρσξίσλ, Γήκνπ Σαλάγξαο 

ΟΜΑΓΑ 4 2806 Γήκνο Σαλάγξαο 

ΟΜΑΓΑ 5 2806 Γήκνο Σαλάγξαο 

 

Γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ππάξρεη εγθεθξηκέλε πίζησζε ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ γηα ηα έηε 2017 έσο θαη 2019, 

ζπλνιηθνχ χςνπο 766.423,17  επξψ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ Φ.Π.Α. ε νπνία βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο 02.10.6641.02, 02.10.6643.12, 02.10.6643.13, 

02.10.6643.14, 02.15.6643, 02.20.6641.02, 02.20.6644.02, 02.25.6641.02, 02.25.6644.02, 02.30.6641.02, 02.30.6644.02, 02.35.6641.02, 02.35.6644.02 θαη 

02.70.6641.02 νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ επνκέλσλ εηψλ  

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ιήζθεζαλ ππφςε ηα αθφινπζα : 

- νη κέγηζηεο ζεσξεηηθέο θαηαλαιψζεηο πνπ νξίδνληαη αλά φρεκα / κεράλεκα έξγνπ απφ ηελ λνκνζεζία (θαχζηκα θίλεζεο / ιηπαληηθά) 

- Καηαλαιψζεηο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κε ηα κέρξη ζήκεξα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ. 

- Μέζεο ηηκέο θαπζίκσλ θίλεζεο φπσο ίζρπαλ ζηηο 26/6/2017 

- Μέζε ηηκή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο φπσο ίζρπε ζηηο 30/4/2017 (ηειεπηαία κέξα δηάζεζήο ηνπ) 

- Σηκέο εκπνξίνπ γηα ηα ιηπαληηθά 

 

I. Σηκέο θαπζίκσλ / ιηπαληηθψλ 

ΑΔΑ: 703ΓΩΗΒ-1ΨΦ





Σελίδα 4 από 79 
 

Οη ηηκέο κνλάδνο θαπζίκσλ / ιηπαληηθψλ θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα : 

 

Καχζηκν / ιηπαληηθφ 

Σηκή 

κνλάδνο 

(επξψ / lt) 

Ζκεξνκελία 

ηηκήο 

Ακφιπβδε βελδίλε 98 νθη. (ΑΜ) 1,46 26/6/2017 

Πεηξέιαην θίλεζεο (Π.Κ.) 1,21 26/6/2017 

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο (Π.Θ.) 0,96 30/4/2017 

Λάδη θηλεηήξα 9,50 26/6/2017 

Λάδη ζαζκάλ / δηαθνξηθνχ 7,50 26/6/2017 

Τγξά / ιηπαληηθά πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ 6,50 26/6/2017 

  

Οη αλσηέξσ ηηκέο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο / επηβαξχλζεηο θαη ην Φ.Π.Α. 

 

II. Μεληαία θαηαλάισζε θαπζίκσλ ιηπαληηθψλ 

Οη κεληαίεο θαηαλαιψζεηο θαπζίκσλ / ιηπαληηθψλ αλά θσδηθφ πξνυπνινγηζκνχ / Οκάδα θαη είδνο θαπζίκνπ / ιηπαληηθνχ εθθξάδνληαη ζε lt θαη 

θαίλνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο : 

 

Ο εηήζηνο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλά νκάδα θαη θσδηθφ πξνυπνινγηζκνχ θαίλεηαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο : 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΟΜΑΓΑ 1 ΟΜΑΓΑ 2 

ΑΜ Π.Κ. Π.Θ. ΑΜ Π.Κ. Π.Θ. 

 lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ 

02.10.6641.06 168,38 245,83     67,21 81,33     

02.10.6643.12     2724,35 2.615,38     4006,41 3.846,15 

02.10.6643.13     1923,08 1.846,15     1041,67 1.000,00 

02.10.6643.14     1923,08 1.846,15     1041,67 1.000,00 

02.15.6643             

02.20.6641.02 59,93 87,5 3.511,64 4.249,08         

02.20.6644.02 424,66 620 805,93 975,17     317,42 384,08   

02.25.6641.02 11,03 16,1 820,11 992,33     614,32 743,33   

02.25.6644.02   781,47 945,58     293,05 354,59   

02.30.6641.02 136,70 199,58 1.161,43 1.405,33         
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02.30.6644.02   976,86 1.182,00         

02.35.6641.02 294,98 430,67 0,00 0,00         

02.35.6644.02 73,75 107,67 35,60 43,07         

02.70.6641.02             

ΤΝΟΛΟ 1.169,42 1.707,35 8.093,02 9.792,56 6.570,51 6.307,69 67,21 81,33 1.224,79 1.482,00 6.089,74 5.846,15 
 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΟΜΑΓΑ 3 ΟΜΑΓΑ 4 

ΑΜ Π.Κ. Π.Θ. Π.Θ. 

 lt Πποϋπ lt Πποϋπ lt Πποϋπ lt Πποϋπ 

02.10.6641.06   33,55 40,6     

02.10.6643.12     4006,41 3.846,15   

02.10.6643.13     1041,67 1.000,00   

02.10.6643.14     1041,67 1.000,00   

02.15.6643       2435,90 2.338,46 

02.20.6641.02 95,77 139,83 205,10 248,17     

02.20.6644.02         

02.25.6641.02         

02.25.6644.02   424,65 513,83     

02.30.6641.02         

02.30.6644.02         

02.35.6641.02         

02.35.6644.02         

02.70.6641.02   1172,73 1.419,00     

ΤΝΟΛΟ 95,77 139,83 1.836,03 2.221,60 6.089,74 5.846,15 2.435,90 2.338,46 
 

Πίνακαρ ΙΙ.1 – Μηνιαίερ καηαναλώζειρ καςζίμυν 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓ

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΒΔΝΕΗΝΖ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 
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ΗΜΟΤ ΛΑΓΗ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΛΑΓΗ ΑΜΑΝ 

/ ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ 

ΤΝΟΛ

Ο 

ΛΑΓΗ 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΛΑΓΗ ΑΜΑΝ 

/ ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ 

ΤΓΡΑ / 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

χλνιν 

 lt Πξνυπ. lt Πξνυπ. Πξνυπ. lt Πξνυ

π. 

lt Πξνυπ. lt Πξνυπ.  

02.10.6641.06 0,62 5,88 0,09 0,66 6,54 0,03 0,32 0,05 0,4 0,01 0,09 0,81 

02.10.6643.12  0  0   0  0  0  

02.10.6643.13  0  0   0  0  0  

02.10.6643.14  0  0   0  0  0  

02.15.6643  0  0   0  0  0  

02.20.6641.02 0,43 4,08 0,06 0,46 4,54 3,79 35,97 6,00 44,97 1,38 9 89,94 

02.20.6644.02 1,17 11,16 0,17 1,24 12,4 1,14 10,87 1,81 13,59 0,42 2,72 27,18 

02.25.6641.02 0,03 0,28 0,01 0,04 0,32 1,46 13,88 2,31 17,35 0,54 3,48 34,71 

02.25.6644.02  0  0  1,53 14,51 2,42 18,14 0,56 3,63 36,28 

02.30.6641.02 0,38 3,59 0,05 0,4 3,99 1,18 11,24 1,87 14,05 0,43 2,81 28,1 

02.30.6644.02  0  0  0,99 9,45 1,58 11,82 0,36 2,37 23,64 

02.35.6641.02 0,81 7,74 0,12 0,87 8,61  0  0  0  

02.35.6644.02 0,20 1,93 0,03 0,22 2,15 0,04 0,34 0,06 0,43 0,01 0,09 0,86 

02.70.6641.02  0  0  1,19 11,35 1,89 14,19 0,44 2,84 28,38 

ΤΝΟΛΟ 3,65 34,66 0,52 3,89 38,55 11,36 107,9

3 

17,99 134,94 4,16 27,03 269,90 

 

 

Πίνακαρ ΙΙ.2 – Μηνιαίερ καηαναλώζειρ λιπανηικών 

 

I. Αλάιπζε πξνυπνινγηζκνχ 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, ν πξνυπνινγηζκφο αλά θσδηθφ πξνυπνινγηζκνχ / Οκάδα θαη είδνο θαπζίκνπ / ιηπαληηθνχ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηε 

πξνκήζεηαο θαίλεηαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο :Οη κεληαίεο θαηαλαιψζεηο θαπζίκσλ / ιηπαληηθψλ αλά θσδηθφ πξνυπνινγηζκνχ / Οκάδα θαη είδνο 

θαπζίκνπ / ιηπαληηθνχ εθθξάδνληαη ζε lt θαη θαίλνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο : 

 

a. Πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2017 

 

ΑΔΑ: 703ΓΩΗΒ-1ΨΦ





Σελίδα 7 από 79 
 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΟΜΑΓΑ 1 ΟΜΑΓΑ 2 

ΑΜ Π.Κ. Π.Θ. ΑΜ Π.Κ. Π.Θ. 

 

lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ 

02.10.6641.06 246,00 359,16 

    

80,69 117,81 

    02.10.6643.12 

 

0 

  

2623,55 2.518,61 

    

3858,166667 3.703,84 

02.10.6643.13 

    

185,19 177,78 

    

100,3125 96,3 

02.10.6643.14 

    

185,19 177,78 

    

100,3125 96,3 

02.15.6643 

            02.20.6641.02 87,55 127,83 4.231,52 5.120,14 

        02.20.6644.02 620,42 905,82 971,13 1.175,07 

    

382,50 462,82 

  02.25.6641.02 16,11 23,52 988,23 1.195,76 

    

740,26 895,71 

  02.25.6644.02 

  

941,67 1.139,42 

    

353,12 427,27 

  02.30.6641.02 199,72 291,59 1.399,52 1.693,42 

        02.30.6644.02 

  

1.177,12 1.424,31 

        02.35.6641.02 430,96 629,2 0,00 0,00 

        02.35.6644.02 107,74 157,3 42,88 51,89 

        02.70.6641.02 

   

0 

        

ΤΝΟΛΟ 

ΚΑΤΗΜΟΤ  1.708,51 2.494,42 9.752,07 11.800,01 2.993,93 2.874,17 80,69 117,81 1.475,87 1.785,80 4.058,79 3.896,44 

ΟΜΑΓΑ 17.168,60 5.800,05 

 

 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΟΜΑΓΑ 3 ΟΜΑΓΑ 4 

ΑΜ Π.Κ. Π.Θ. Π.Θ. 

 

lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ 

02.10.6641.06 

  

40,43 48,92 

    02.10.6643.12 

    

3858,17 3.703,84 

  02.10.6643.13 

    

100,31 96,30 

  02.10.6643.14 

    

100,31 96,30 

  02.15.6643 

      

  

02.20.6641.02 139,92 204,29 247,14 299,04 
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02.20.6644.02 

        02.25.6641.02 

        02.25.6644.02 

  

511,70 619,16 

    02.30.6641.02 

        02.30.6644.02 

        02.35.6641.02 

        02.35.6644.02 

        02.70.6641.02 

  

706,57 854,95 

    

ΤΝΟΛΟ 

ΚΑΤΗΜΟΤ  139,92 204,29 1.505,84 1.822,07 4.058,79 3.896,44 0,00 0,00 

ΟΜΑΓΑ 5.922,80 

 

0,00 

 

Πίνακαρ ΙΙΙ.a.1 – Πποϋπολογιζμόρ καςζίμυν κίνηζηρ / θέπμανζηρ 

 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

 ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΒΔΝΕΗΝΖ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

 

ΛΑΓΗ 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΛΑΓΗ 

ΑΜΑΝ / 

ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟ 

ΛΑΓΗ 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΛΑΓΗ 

ΑΜΑΝ / 

ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ 

ΤΓΡΑ / 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ χλνιν 

πλνιηθά 

Πνζά 

 

lt Πξνυπ. lt Πξνυπ. Πξνυπ. lt Πξνυπ. lt Πξνυπ. lt Πξνυπ. 

  02.10.6641.06 5,88 55,86 0,66 4,95 60,81 0,32 3,04 0,40 3 0,09 0,58 6,62 67,43 

02.10.6643.12 

 

0 

 

0 

  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

02.10.6643.13 

 

0 

 

0 

  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

02.10.6643.14 

 

0 

 

0 

  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

02.15.6643 

 

0 

 

0 

  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

02.20.6641.02 4,08 38,76 0,46 3,45 42,21 35,97 341,71 44,97 337,27 9,00 58,5 737,48 779,69 

02.20.6644.02 11,16 106,02 1,24 9,3 115,32 10,87 103,26 13,59 101,92 2,72 17,68 222,86 338,18 

02.25.6641.02 0,28 2,66 0,04 0,3 2,96 13,88 131,86 17,35 130,12 3,48 22,62 284,6 287,56 

02.25.6644.02 

 

0 

 

0 

 

14,51 137,84 18,14 136,05 3,63 23,59 297,48 297,48 
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02.30.6641.02 3,59 34,1 0,40 3 37,1 11,24 106,78 14,05 105,37 2,81 18,26 230,41 267,51 

02.30.6644.02 

 

0 

 

0 

 

9,45 89,77 11,82 88,65 2,37 15,4 193,82 193,82 

02.35.6641.02 7,74 73,53 0,87 6,52 80,05 

 

0 

 

0 

 

0 

 

80,05 

02.35.6644.02 1,93 18,33 0,22 1,65 19,98 0,34 3,23 0,43 3,22 0,09 0,58 7,03 27,01 

02.70.6641.02 

 

0 

 

0 

 

5,67 53,91 7,09 53,21 1,42 9,23 116,35 116,35 

ΤΝΟΛΟ 34,66 329,26 3,89 29,17 358,43 102,25 971,40 127,84 958,81 25,61 166,44 2096,65 2455,08 

 

 

Πίνακαρ ΙΙΙ.a.2 – Πποϋπολογιζμόρ λιπανηικών (ΟΜΑΓΑ 5) 

 

b. Πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2018 / 2019 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΟΜΑΓΑ 1 ΟΜΑΓΑ 2 

ΑΜ Π.Κ. Π.Θ. ΑΜ Π.Κ. Π.Θ. 

 

lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ 

02.10.6641.06 2583,00 3.771,18 

    

854,46 1.247,51 

    02.10.6643.12 

    

14429,54 13.852,36 

    

21219,91667 20.371,12 

02.10.6643.13 

    

12037,46 11.555,96 

    

6520,3125 6.259,50 

02.10.6643.14 

    

12037,46 11.555,96 

    

6520,3125 6.259,50 

02.15.6643 

            02.20.6641.02 1050,66 1.533,96 50.778,25 61.441,68 

        02.20.6644.02 6824,67 9.964,02 10.682,45 12.925,77 

    

4207,45 5.091,02 

  02.25.6641.02 193,32 282,24 11.858,78 14.349,12 

    

8883,07 10.748,52 

  02.25.6644.02 

  

11.300,03 13.673,04 

    

4237,39 5.127,24 

  02.30.6641.02 1997,19 2.915,90 13.995,21 16.934,20 

        02.30.6644.02 

  

14.125,39 17.091,72 

        02.35.6641.02 5171,51 7.550,40 0,00 0,00 

        02.35.6644.02 1292,88 1.887,60 514,61 622,68 

        02.70.6641.02 

   

0 

        

ΤΝΟΛΟ 

ΚΑΤΗΜΟΤ  19.113,22 27.905,30 113.254,72 137.038,21 38.504,46 36.964,28 854,46 1.247,51 17.327,92 20.966,78 34.260,54 32.890,12 

ΟΜΑΓΑ 201.907,79 55.104,41 
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ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΟΜΑΓΑ 3 ΟΜΑΓΑ 4 

ΑΜ Π.Κ. Π.Θ. Π.Θ. 

 

lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ 

02.10.6641.06 

  

424,51 513,66 

    02.10.6643.12 

    

21219,92 20.371,12 

  02.10.6643.13 

    

6520,31 6.259,50 

  02.10.6643.14 

    

6520,31 6.259,50 

  02.15.6643 

      

15247,45 14.637,55 

02.20.6641.02 1679,10 2.451,48 2965,69 3.588,48 

  

0,00 

 02.20.6644.02 

      

0,00 

 02.25.6641.02 

      

0,00 

 02.25.6644.02 

  

6140,43 7.429,92 

    02.30.6641.02 

      

0,00 

 02.30.6644.02 

        02.35.6641.02 

      

0,00 

 02.35.6644.02 

      

0,00 

 02.70.6641.02 

  

16957,59 20.518,68 

    

ΤΝΟΛΟ 

ΚΑΤΗΜΟΤ  1.679,10 2.451,48 26.488,21 32.050,74 34.260,54 32.890,12 15.247,45 14.637,55 

ΟΜΑΓΑ 67.392,34 

 

14.637,55 

 

 

Πίνακαρ ΙΙΙ.a.1 – Πποϋπολογιζμόρ καςζίμυν κίνηζηρ / θέπμανζηρ 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟ

ΓΗΜΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

 ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΒΔΝΕΗΝΖ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

 

ΛΑΓΗ 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΛΑΓΗ 

ΑΜΑΝ / 

ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟ 

ΛΑΓΗ 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΛΑΓΗ ΑΜΑΝ / 

ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ 

ΤΓΡΑ / 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ χλνιν 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

ΠΟΑ 

 

lt Πξνυπ. lt Πξνυπ. Πξνυπ. lt Πξνυπ. lt Πξνυπ. lt Πξνυπ. 

  02.10.6641.06 61,74 586,53 6,93 51,98 638,51 3,36 31,92 4,20 31,5 0,94 6,09 69,51 708,02 
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02.10.6643.12 

 

0 

 

0 

  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

02.10.6643.13 

 

0 

 

0 

  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

02.10.6643.14 

 

0 

 

0 

  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

02.15.6643 

 

0 

 

0 

  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

02.20.6641.02 48,96 465,12 5,52 41,4 506,52 431,63 4.100,52 539,63 4.047,24 108,08 702,5 8850,26 9356,78 

02.20.6644.02 122,76 1.166,22 13,64 102,3 1268,52 119,56 1.135,86 149,48 1.121,12 29,92 194,47 2451,45 3719,97 

02.25.6641.02 3,36 31,92 0,48 3,6 35,52 166,56 1.582,32 208,19 1.561,44 41,76 271,44 3415,20 3450,72 

02.25.6644.02 

 

0 

 

0 

 

174,11 1.654,08 217,68 1.632,60 43,55 283,07 3569,7456 3569,7456 

02.30.6641.02 35,89 341 4,00 30 371 112,40 1.067,80 140,49 1.053,70 29,50 191,73 2313,23 2684,23 

02.30.6644.02 

 

0 

 

0 

 

113,39 1.077,24 141,84 1.063,80 28,43 184,8 2325,84 2325,84 

02.35.6641.02 92,88 882,36 10,43 78,24 960,6 

 

0 

 

0 

 

0 

 

960,6 

02.35.6644.02 23,15 219,96 2,64 19,8 239,76 4,08 38,76 5,15 38,64 1,07 6,96 84,36 324,12 

02.70.6641.02 

 

0 

 

0 

 

68,10 646,92 85,14 638,52 17,04 110,76 1396,2 1396,2 

ΤΝΟΛΟ 388,75 3693,11 43,64 327,32 4020,43 1193,20 11335,42 1491,81 11188,56 300,28 1951,82 24475,80 28496,23 

 

 

Πίνακαρ ΙΙΙ.a.2 – Πποϋπολογιζμόρ λιπανηικών (ΟΜΑΓΑ 5) 

 

Με βάζε ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο ν ζπλνιηθφο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηήο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα : 

 

ΔΣΟ ΟΜΑΓΑ 1 ΟΜΑΓΑ 2 ΟΜΑΓΑ 3 ΟΜΑΓΑ 4 ΟΜΑΓΑ 5 ΤΝΟΛΟ 

2017 17.168,60 5.800,05 5.922,80 0 2455,08 31.346,53 

2018 201.907,79 55.104,41 67.392,34 14.637,55 28496,23 367.538,32 

2019 201.907,79 55.104,41 67.392,34 14.637,55 28496,23 367.538,32 

ΤΝΟΛΟ  420.984,18 116.008,87 140.707,48 29.275,10 59.447,54 766.423,17 

 

Σα αλσηέξσ πνζά αλαιχνληαη αλά θσδηθφ πξνυπνινγηζκνχ θαη έηνο φπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα : 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 2017 2018 2019 

02.10.6641.06 593,32 6.240,37 6.240,37 
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02.10.6643.12 9.926,29 54.594,60 54.594,60 

02.10.6643.13 370,38 24.074,96 24.074,96 

02.10.6643.14 370,38 24.074,96 24.074,96 

02.15.6643 0,00 14.637,55 14.637,55 

02.20.6641.02 6.530,99 78.372,38 78.372,38 

02.20.6644.02 2.881,89 31.700,78 31.700,78 

02.25.6641.02 2.402,55 28.830,60 28.830,60 

02.25.6644.02 2.483,33 29.799,95 29.799,95 

02.30.6641.02 2.252,52 22.534,33 22.534,33 

02.30.6644.02 1.618,13 19.417,56 19.417,56 

02.35.6641.02 709,25 8.511,00 8.511,00 

02.35.6644.02 236,20 2.834,40 2.834,40 

02.70.6641.02 971,30 21.914,88 21.914,88 

ΤΝΟΛΟ 31.346,53 367.538,32 367.538,32 

Όζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ε πνηφηεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα θαπζίκσλ / ιηπαληηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε απηή πνπ παξάγεηαη 

ζηα Κξαηηθά Γηπιηζηήξηα θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ θίλεζε απηνθηλήησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ θαη ζέξκαλζεο ησλ θηεξίσλ ηνπ Γήκνπ.  

Γεληθά ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα φζα νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηηο αθφινπζεο απνθάζεηο: 

1. ΦΔΚ 410 Β/2001 πεξί πξνδηαγξαθψλ θαη κεζφδσλ ειέγρνπ ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ θίλεζεο. 

2. ΦΔΚ 1531 Β/2003 πεξί πξνδηαγξαθψλ θαη κεζφδσλ ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

3. ΦΔΚ 872 Β/2007 πεξί απαηηήζεσλ θαπζίκσλ απηνθηλήησλ 

 

Δηδηθφηεξα : 

1. Πεηξέιαην θίλεζεο  

Σν πεηξέιαην θίλεζεο DIESEL πξέπεη λα είλαη απαιιαγµέλν απφ άιιεο πξνζµίμεηο απφ λεξφ θαη θπζηθά ζε θαµία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρεη 

αλάκεημε µε πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ζχκθσλα µε ην ΦΔΚ 332/11-2-2004. Σν πεηξέιαην θίλεζεο ζα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ Τπ. 

απφθαζε 1) 514/2004ΦΔΚ 1490/2006 ηεχρνο Β΄ 2) ΑΥ 291/2003 ΦΔΚ 332/2004 ηεχρνο Β‟. 

2. Ακφιπβδε βελδίλε 

Ζ αµφιπβδε βελδίλε 95 νθηαλίσλ ζα είλαη ζχµθσλε µε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛ.∆Α). ε θαµία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη αλάµεημή ηεο µε 

βελδίλε SUPER ή λεξφ ή πεηξέιαην. χµθσλα µε ην ΦΔΚ. Ζ βελδίλε αµφιπβδε ζα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ Τπ. απφθαζε 1) ΑΥ 

510/2004 ΦΔΚ 872/2007 ηεχρνο Β‟ 2) ΑΥ 291/2003 ΦΔΚ 332/2004 ηεχρνο Β‟. 

3. Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 
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Σν πεηξέιαην ζέξµαλζεο ζα είλαη µίγµα πδξνγνλαλζξάθσλ θαζαξφ δηαπγέο θαη δελ ζα πεξηέρεη λεξφ ή άιιεο μέλεο χιεο , ζα είλαη ζχµθσλε µε ηηο 

θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛ.∆Α) θαη ην ΦΔΚ 496/Β/7-7- 93. Σν πεηξέιαην ζέξµαλζεο ζα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ Τπ. απφθαζε 1) 

467/2002 ΦΔΚ 1531/2003 ηεχρνο Β΄ 2) 468/2002 ΦΔΚ 1273/2003 ηεχρνο Β‟ 3) ΑΥ 291/2003 ΦΔΚ 332/2004 ηεχρνο Β 

4. Ληπαληηθά 

Οη πξνδηαγξαθέο ιηπαληηθψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηε Κ.Τ.Α 526/2004/05 (ΦΔΚ 630/Β/12-05-2005).  

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ηα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά :  

- κπνξεί λα είλαη είηε πξσηνγελή είηε λα πξνέξρνληαη, ελ φισ ή ελ κέξεη απφ αλαδηχιηζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ ιηπαληηθψλ, σο πξντφληα ηζνδχλακα 

(Απφθαζε Σ‟ Κιηκαθίνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, Πξάμε 13/16), θαη ηνχην ζα επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ παξαγσγηθή εηαηξεία κε ηελ πξνζθφκηζε 

ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ Ν. 1599/1986. Οκνίσο, ε παξαγσγηθή εηαηξεία ζα επηβεβαηψλεη ην ρξφλν εγγχεζεο ησλ ιηπαληηθψλ πνπ παξάγεη. 

- Θα ζπλνδεχνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ISO 9001/2008, ISO 14001/2004  θαη OHSAS 18001/2007 ηεο παξαγσγηθήο 

εηαηξείαο, κε αληηθείκελν πηζηνπνίεζεο “ρεδηαζκφο, παξαγσγή, απνζήθεπζε, ζπζθεπαζία, εκπνξία θαη εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε”, γηα φια ηα 

πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά. 

- ζα ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε ηνπ νξγαληζκνχ ACEΑ, θαηαρψξεζεο (πκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ACEΑ) ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

πξντφλησλ ηεο παξαγσγηθήο εηαηξείαο. 

- ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο πνπ δίδεηαη κεηά ηελ θαηαρψξεζή ηνπο ζηνλ θαηάινγν πνπ δηαηεξεί ε Γ/λζε Πεηξνρεκηθψλ ηνπ Γεληθνχ 

Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. Ζ έγθξηζε θπθινθνξίαο ζα θαηαηίζεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη ζα έρεη εθδνζεί απφ ην Γ.Υ.Κ. 

- ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκν έγγξαθν ηεο παξαγσγηθήο εηαηξείαο φπνπ ζα αλαγξάθνληαη φια ηα ηππηθά θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, δείθηεο 

ημψδνπο, ζεκείν αλάθιεμεο, ζεκείν ξνήο-ζφισζεο, αληνρή ζηελ νμείδσζε, ΣΑΝ νμχηεηαο, ΣΒΝ - Αιθαιηθφηεηα, ηέθξα, δείθηεο αληνρήο ηνπ 

ιηπαληηθνχ (150Co) θαζψο θαη δηάξθεηα δσήο ηνπ ιηπαληηθνχ (δηαλπζέληα ρικ. νρήκαηνο ή ψξεο ιεηηνπξγίαο). 

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ειέγρνπ. Ο πξναλαθεξφκελνο έιεγρνο ζα γίλεη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ιηπαληηθψλ αιιά 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο απηψλ, φηαλ ζα ζπκπιεξσζεί ην ήκηζπ ηεο θαηαηεζείζεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ ιηπαληηθνχ (δηαλπζέληα ρικ. νρήκαηνο ή ψξεο 

ιεηηνπξγίαο) ησλ ιηπαληηθψλ. Όιεο νη πξναλαθεξφκελεο απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθέο ελψ ζα θαιχπηνπλ ζπζζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ αλά είδνο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο: 

Δπηπιένλ ηα ιηπαληηθά ζα πιεξνχλ ζπζζσξεπηηθά  ηηο παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο / πξφηππα αλά είδνο: 

4.1. Λάδη βελδηλνθηλεηήξα 

4.1.1. SAE 10 W 40 

Ληπαληηθφ 100% ΤΝΘΔΣΗΚΟ ξεπζηφηεηαο SAE 10W-40.  

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο : API SN/SM/SL//CF/CH-4/CF-4,  ACEA C1,C2, C3, A5/B5, A4/B4, A3/B3, A2/B2, A1/B1, M.B. 229.31/229.51, VW 

502.00/504.00/507.00, BMW Long life 04, CITROEN B 712290, GM  DEXOS 2, FORD WSS- M2C913-C 

4.2. Λάδη πεηξειαηνθηλεηήξα 

4.2.1. SAE 10 W 40 

Τπεξεληζρπµέλν ιηπαληηθφ (ιάδη), ππεξπςειήο απφδνζεο U.H.P.D.E.O. γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο ξεπζηφηεηαο 10W/40. 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο : API CJ-4/CI-4 PLUS/CH-4/CG-4/CF/SM/SN/SL, ACEA E9/E7/E6/E5/E4/E3/E2, A3/B3, A3/B4, M.B. 228.3, 229.1, VW 

502.00/507.00 

4.2.2. SAE 15 W 40 
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Τπεξεληζρπµέλν ιηπαληηθφ (ιάδη), λέαο γεληάο ππεξπςειήο απφδνζεο U.H.P.D.E.O. γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο ιεσθνξείσλ, θνξηεγψλ, βαξέσλ 

νρεκάησλ θαζψο θαη αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ. 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο : API CI-4/CF/CE/CD, ACEA E7/E5/E4/A2/A3/B2/B3/B4, MB 228.3 M.B.228.5, CAT-ECF-1/EFC2 GLOBAL DHD-1, 

MAN 3277/M 3275, VOLVO VDS III, MTU TYPE 3 RVI MIDS. 

4.2.3. SAE 20 W 50 

Πνιχηππν ιηπαληηθφ (ιάδη) ππεξπςειήο απφδνζεο S.H.P.D. γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο ιεσθνξείσλ, θνξηεγψλ, βαξέσλ νρεκάησλ θαζψο θαη αγξνηηθψλ 

κεραλεκάησλ.  

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο : API CH-4/CG-4/CF-4/CF/CE/CD/SL/SJ/SH, ACEA E5/E3/E2, A2/B2, A3/B3, A3/B4,  M.B. 228.1/229.1 MAN 271, 

VOLVO VDS, VW 501.00/505.00, MACK EO-K/2, ALLISON C4, CAT-TO-2, FORD 

 

4.3. Λάδη ζαζκάλ / δηαθνξηθνχ 

4.3.1. SAE 75 W 90 (LS) 

πλζεηηθή βαιβνιίλε SAE 75W-90, γηα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο βαξέσο ηχπνπ, άμνλεο θαη ηειηθέο θηλήζεηο γηα κπινθέ δηαθνξηθά. Πξέπεη λα 

παξέρεη εμαηξεηηθή πξνζηαζία θαηά ηεο θζνξάο ιφγσ ησλ ηξηβψλ θαη θαηά ηεο δηάβξσζεο, δηαζέηνληαο πξφζζεηα αληηηξηβηθά, αληηδηαβξσηηθά. 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο : API GL-5, M.B. 235.6, VOLVO 1273.10, MAN 342N/ML, IVECO, EATON, MIL-PRF-2105D, ZF TE-ML 01,02,05,07,08 

4.3.2. SAE 80 W 90 

Βαιβνιίλε SAE 80W-90, γηα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο βαξέσο ηχπνπ, άμνλεο θαη ηειηθέο θηλήζεηο. Πξέπεη λα παξέρεη εμαηξεηηθή πξνζηαζία 

θαηά ηεο θζνξάο ιφγσ ησλ ηξηβψλ θαη θαηά ηεο δηάβξσζεο, δηαζέηνληαο πξφζζεηα αληηηξηβηθά, αληηδηαβξσηηθά. 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο API GL-4/GL-5, MT1,  MIL-PRF-2105D, VOLVO 97310, MAN 342N, ZF TE-ML 05, M.B. 235.0 

4.3.3. SAE 85 W 140 (LS) 

Βαιβνιίλε SAE 85W-140 γηα ρξήζε ζε κπινθέ δηαθνξηθά, ηφζν ζε νρήκαηα πφιεσλ, φζν θαη ζε εθηφο δξφκνπ.  

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο : API GL-5, MIL-PRF 2105D, ZF-TE-ML 05/C 

 

4.4. Ληπαληηθά πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ 

4.4.1. SAE 30 

Μνλφηππν ιηπαληηθφ γηα δχζθνιεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαηάιιειν γηα ιίπαλζε κηθηψλ ζηφισλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ παιαηφηεξεο 

ηερλνινγίαο, αιιά θαη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ κεραλψλ θαη κεραλεκάησλ, φπσο ηεο πξέζαο ζπκπίεζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη ησλ πδξαπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ θφξησζεο - ζπκπίεζεο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ. 

Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο : ACEA E7/E5/E4/E3, A3/B3, A3/B4,  API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF-2/CE/CD/SL/SJ/SH,. 

4.4.2. ISO 46 

Τπεξεληζρπκέλν ιηπαληηθφ ISO 46 γηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα κεγάισλ θνξηίζεσλ κε πςειφ δείθηε ημψδνπο θαη ρακειφ δείθηε ξνήο. Καηάιιειν γηα 

ρξήζε ζε πδξαπιηθά ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηβάιινλ φπνπ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία. Γηα εμαηξεηηθή 

πξνζηαζία θαηά ηεο νμείδσζεο, ηεο ζθνπξηάο θαη ηεο θζνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ, ρσξίο ςεπδάξγπξν.  
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Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο : DIN 51524 PART II HLP, ISO 11158 TYPE HLP, ISO 6743/4 HVO, CINCINNATI MILACRON P-68/70/69 (γηα ηα VG 

32,46,68 αληίζηνηρα), DENISON HF-0, HF-1, HF-2, VICKERS M-2950-S/I-286-S, US STEEL 127/136, ANFOR NF-E 48-603, VDMA 24318, SEB 

181.122, CETOR RP9 1H-HZ. 

4.4.3. ISO 68 

Τπεξεληζρπκέλν ιηπαληηθφ ISO 68 γηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα κεγάισλ θνξηίζεσλ κε πςειφ δείθηε ημψδνπο θαη ρακειφ δείθηε ξνήο. Καηάιιειν γηα 

ρξήζε ζε πδξαπιηθά ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηβάιινλ φπνπ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία. Γηα εμαηξεηηθή 

πξνζηαζία θαηά ηεο νμείδσζεο, ηεο ζθνπξηάο θαη ηεο θζνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ, ρσξίο ςεπδάξγπξν.  

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο : DIN 51524 PART II HLP, ISO 11158 TYPE HLP, ISO 6743/4 HVO, CINCINNATI MILACRON P-68/70/69 (γηα ηα VG 

32,46,68 αληίζηνηρα), DENISON HF-0, HF-1, HF-2, VICKERS M-2950-S/I-286-S, US STEEL 127/136, ANFOR NF-E 48-603, VDMA 24318, SEB 

181.122, CETOR RP9 1H-HZ. 

 

Με ηελ αξηζκ. 65/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη 

ησλ Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Σαλάγξαο νηθνλνκηθνχ έηνπο απφ 9-9-2017 θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ 2018-2019 (πνιπεηία). Ζ πξνκήζεηα είλαη ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 66.000,00 επξψ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 9-9-2017 έσο 31-12-2017 θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ 2018 (πνιπεηία) πνζνχ (400.000,00) θαη 

γηα ην έηνο 2019 (384.000,00). Δπίζεο ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ΝΠΓΓ γηα ηα αληίζηνηρα έηε 2018-2019 πνζνχ 15.000,00 € γηα ην 2018 θαη 15.000,00 € γηα ην 2019. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίζηεθε φηη  ε εθηέιεζε ηεο ελ 

ιφγσ πξνκήζεηαο λα γίλεη κε αλνηθηφ δηαγσληζκφ (ΓΗΔΘΝΖ). 

 

Με ηελ αξηζκ. 106/2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία Κ.Α.Π.Ζ. – ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΧΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» εγθξίζεθε ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπ ΝΠΓΓ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2018 -2019 (πνιπεηία). Ζ 

πξνκήζεηα είλαη ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) γηα ην έηνο 2018 θαη 15.000,00 € γηα ην έηνο 2019, γηα ηα νπνία  

ζα πξνβιεθζεί θαη ζα γξαθηεί πίζησζε ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο εηψλ 2018 θαη 2019 ζηνπο νηθείνπο Κ.Α.Δ. 02.15.6643 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα 

ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ».  

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 87Α/7-6-2010), ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο 

αλήθεη ε έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ε δηάζεζε  ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

ηνλ Κ.Α. 02.10.6641.06 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  6.500,00, 

πξννξηζκέλε γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ θαη θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017. 

ηνλ Κ.Α. 02.10.6643.12 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 201, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  46.500,00 €,  

πξννξηζκέλε γηα πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 2017. 

ηνλ Κ.Α. 02.10.6643.13 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  15.000,00 €,  

πξννξηζκέλε γηα πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηελ Α/βάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή 2017. 

ηνλ Κ.Α. 02.10.6643.14 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  15.000,00 €,  

πξννξηζκέλε γηα πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηελ Β/βάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή 2017. 
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ηνλ Κ.Α. 02.20.6641.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  70.000,00, 

πξννξηζκέλε γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ θαη θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017. 

ηνλ Κ.Α. 02.20.6644.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  32.000,00, 

πξννξηζκέλε γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017. 

ηνλ Κ.Α. 02.25.6641.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  20.000,00, 

πξννξηζκέλε γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ θαη θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017. 

ηνλ Κ.Α. 02.25.6644.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  30.000,00, 

πξννξηζκέλε γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017. 

ηνλ Κ.Α. 02.30.6641.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  20.000,00, 

πξννξηζκέλε γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ θαη θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017. 

ηνλ Κ.Α. 02.30.6644.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  20.000,00, 

πξννξηζκέλε γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017. 

ηνλ Κ.Α. 02.35.6641.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  10.000,00, 

πξννξηζκέλε γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ θαη θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017. 

ηνλ Κ.Α. 02.35.6644.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  3.000,00, 

πξννξηζκέλε γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ινηπέο αλάγθεο. 

ηνλ Κ.Α. 02.70.6641.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  40.000,00, 

πξννξηζκέλε γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ θαη θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017. 

 

Παξαθαιψ λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ: 

1. Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα. 

2. Έγθξηζε πνζνχ 766.423,17 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%) γηα ηα έηε 2017, 2018 & 2019 σο θάησζη: 

Γηα ην 2017 ην πνζφ ησλ 31.346,53 € ζα βαξχλεη ηνπο πην θάησ Κσδηθνχο Δμφδσλ: 

 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΟΟ 

02.10.6641.06           593,32 €  

02.10.6643.12        9.926,29 €  

02.10.6643.13          370.38 €  

02.10.6643.14          370.38 €  

02.20.6641.02        6.530,99 €  

02.20.6644.02        2.881,89 €  
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02.25.6641.02       2.402,55 €  

02.25.6644.02        2.483,33 €  

02.30.6641.02         2.252,52 €  

02.30.6644.02        1.618,13 €  

02.35.6641.02           709,25 €  

02.35.6644.02            236,20 € 

02.70.6641.02            971,30 €  

       χλνιν 2017        31.346,53 € 

 

Γηα ην 2018 ην πνζφ ησλ 367.538,32 € ζα βαξχλεη ηνπο πην θάησ Κσδηθνχο Δμφδσλ: 

 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΟΟ 

02.10.6641.06        6.240,37 €  

02.10.6643.12        54.594,60 €  

02.10.6643.13        24.074,96 €  

02.10.6643.14        24.074,96 €  

        02.15.6643                    14.637,55 € 

02.20.6641.02        78.372,38 €  

02.20.6644.02        31.700,78 €  

02.25.6641.02        28.830,60 €  

02.25.6644.02        29.799,95 €  

02.30.6641.02        22.534,33 €  

02.30.6644.02        19.417,56 €  
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02.35.6641.02         8.511,00 €  

02.35.6644.02        2.834,40 € 

02.70.6641.02        21.914,88 €  

Σειηθφ χλνιν 2018        367.538,32 € 

 

Γηα ην 2019 ην πνζφ ησλ 367.538,32 € ζα βαξχλεη ηνπο πην θάησ Κσδηθνχο Δμφδσλ: 

 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΟΟ 

02.10.6641.06        6.240,37 €  

02.10.6643.12        54.594,60 €  

02.10.6643.13        24.074,96 €  

02.10.6643.14        24.074,96 €  

        02.15.6643                    14.637,55 € 

02.20.6641.02        78.372,38 €  

02.20.6644.02        31.700,78 €  

02.25.6641.02        28.830,60 €  

02.25.6644.02        29.799,95 €  

02.30.6641.02        22.534,33 €  

02.30.6644.02        19.417,56 €  

02.35.6641.02         8.511,00 €  

02.35.6644.02        2.834,40 € 

02.70.6641.02        21.914,88 €  

Σειηθφ χλνιν 2019        367.538,32 € 
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3. Έγθξηζε αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο 

4. Έγθξηζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 9/2017 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017. 

5. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 593,32 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6641.06 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017» 

6. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 9.926,29 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.12 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

ηνπ Γήκνπ 2017» 

7. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ  370,38 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.13 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα 

ηελ Α/βάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή 2017» 

8. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ  370,38 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.14 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα 

ηελ Β/βάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή 2017» 

9. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ  6.530,99 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017» 

10. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ  2.881,89 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ γηα ινηπέο αλάγθεο» 

11. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 2.402,55 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017» 

12. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 2.483,33 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ινηπέο αλάγθεο» 

13. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 2.252,52 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017» 

14. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 1.618,13 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ινηπέο αλάγθεο» 

15. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 709,25 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017» 

16. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 236,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ινηπέο αλάγθεο» 

17. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 971,30 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017» 

18. Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. γηα ηα έηε 2017-2019. 
   

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππ’ φςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ  
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2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 87Α/7-6-2010) 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξ. ε, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 87Α/7-6-2010) 

4. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

5. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-

Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

6. ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

7. ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

8. ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ…»,  

9. ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α). 

11. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114 Α). 

12. Σελ κε αξηζκ. πξση. Π1/542/4.3.2014 εγθχθιην κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» (ΑΓΑ: 

ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5). 

13.  Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3731/2008 

14. ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150) 

15. ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

16. ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο” 

17. ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

18. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

19. ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

20. Σνπ 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”] 

21. Σνπ άξζξν 63 ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/14-04-2014 ΣΔΤΥΟ Α΄) 

22. Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 Α΄/30-9-2010): «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε 

ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 

76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16. 

23. ηεο απφθαζεο ΤΠ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 57654/22-05-2017 (Φ.Δ.Κ. 1781/23-05-2017 ηεχρνο Β΄) 

24. ηεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), 
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25. Σεο ππ‟ αξηζκ 65/2017 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα ηεο αλάζεζεο ζε ηξίηνπο ηεο 

πξνκήζεηαο ηνπ  Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ   γηα ηελ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ γηα ηα έηε 

2017 – 2019 κε δηεζλή  αλνηθηφ  ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ.  

26. Σνπ απφ 13/15-2-2017  αηηήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο (λ. π. δ. δ.) ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α΄/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, κε ηελ 

νπνία θαζνξίδεηαη ε αλαγθαία πνζφηεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο γηα δχν έηε, 

εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο κε δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ  πνπ ζα δηελεξγεζεί  απφ ηνλ Γήκν Σαλάγξαο θαη ζα βαξχλεη ηνπο ΚΑ ησλ   

πξνυπνινγηζκψλ γηα ηα έηε 2017 , 2018 θαη 2019   

27. Σν απφ 16-2-2017 αηηήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο (λ. π. δ. δ.) ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β΄/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, κε ηελ 

νπνία θαζνξίδεηαη ε αλαγθαία πνζφηεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα δχν έηε, πνπ ρξεηάδνληαη ηα γπκλάζηα θαη ιχθεηα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, εγθξίλεηαη ε 

δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο κε δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ πνπ  ζα δηελεξγεζεί απφ ηνλ Γήκν Σαλάγξαο θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α γηα ην έηνο 2017 θαη ηνπο 

αληίζηνηρνπο ηνπ 2018 θαη 2019 

28. Σεο ππ‟ αξηζκ. 106/2017 απφθαζεο ηνπ Γ ηνπ ΝΠΓΓ «ΚΑΠΖ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ -ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα ηεο πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα δχν έηε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ΝΠΓΓ κε δηαδηθαζία 

δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ πνπ ζα δηελεξγεζεί απφ ηνλ Γήκν Σαλάγξαο, εγθξίζεθε ε κειέηε θη εγθξίζεθε δαπάλε πνζνχ 30.000,00 

γηα ηα έηε 2018-2019 πνπ ζα  βαξχλεη ηνπο νηθείνπο  Κ.Α 02.15.6643 κε ην πνζφ ησλ 15.000,00 € γηα ην έηνο 2018 θαη κε ην πνζφ ησλ 15.000,00 € γηα 

ην έηνο 2019.  

29. Σεο ππ‟ αξηζκ 20/2017 κειέηεο ηεο Γ/λζεο  Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

30. Σελ παξνχζα απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 850.000,00 €   ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 

2017-2019 (πνιπεηήο ππνρξέσζε) θαη δηαηέζεθε ε πίζησζε πνζνχ  66.000,00€ εηο βάξνο ησλ  Κ.Α. 02.10.6641.06-02.10.6643.12-02.10.6643.13-

02.10.6643.14-02.20.6641.02-02.20.6644.02-02.25.6641.02-02.25.6644.02-02.30.6641.02-02.30.6644.02-02.35.6641.02-02.35.6644.02-02.70.6641.02 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο  ΜΔ Α/Α 1 ΣΟΤ  ΜΖΣΡΏΟΤ ΓΔΜΔΤΔΧΝ.   

Σν ππφινηπν πνζφ ζα βαξχλεη ηνπο νηθείνπο θσδηθνχο κε πνζφ 400.000,00 γηα ην έηνο 2018 θαη κε πνζφ  384.000,00ηα ην έηνο 2019.    

31. Σεο παξνχζαο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε κειέηε κε αξηζ 20/2017 ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο  πνπ αθνξά ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ γηα ηα έηε 2017 – 2019  θαη  θαηαξηίδνληαη νη φξνη 

δηαθήξπμεο πεξί  δηελέξγεηαο ηνπ δηεζλνχο  ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ηεο σο άλσ ππεξεζίαο 

32. Σα κε ΑΓΑΜ. 17REQ0058418226/20-02-2017 & 17REQ006310715/12-06-2017  θαηαρσξεζέληα  ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. πξσηνγελή  αηηήκαηα  ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ γηα ηελ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ γηα ηα έηε 2017 – 2019. 

33. Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα 

ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    ν κ φ θ σ λ α 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ππ‟ αξηζκ. 20/2017 ηερληθή κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 

Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ  θαη ιηπαληηθψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ 
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Πξνζψπσλ (ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Α/βάζκηα & Β/βάζκηα Δθπαίδεπζεο) εηψλ 2017-2019, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 766.423,17 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

2. Έγθξηζε πνζνχ 766.423,17 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%) γηα ηα έηε 2017, 2018 & 2019 σο θάησζη: 

Γηα ην 2017 ην πνζφ ησλ 31.346,53 € ζα βαξχλεη ηνπο πην θάησ Κσδηθνχο Δμφδσλ: 

 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΟΟ 

02.10.6641.06           593,32 €  

02.10.6643.12        9.926,29 €  

02.10.6643.13          370.38 €  

02.10.6643.14          370.38 €  

02.20.6641.02        6.530,99 €  

02.20.6644.02        2.881,89 €  

02.25.6641.02       2.402,55 €  

02.25.6644.02        2.483,33 €  

02.30.6641.02         2.252,52 €  

02.30.6644.02        1.618,13 €  

02.35.6641.02           709,25 €  

02.35.6644.02            236,20 € 

02.70.6641.02            971,30 €  

       χλνιν 2017        31.346,53 € 

 

Γηα ην 2018 ην πνζφ ησλ 367.538,32 € ζα βαξχλεη ηνπο πην θάησ Κσδηθνχο Δμφδσλ: 

 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΟΟ 

02.10.6641.06        6.240,37 €  
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02.10.6643.12        54.594,60 €  

02.10.6643.13        24.074,96 €  

02.10.6643.14        24.074,96 €  

        02.15.6643                    14.637,55 € 

02.20.6641.02        78.372,38 €  

02.20.6644.02        31.700,78 €  

02.25.6641.02        28.830,60 €  

02.25.6644.02        29.799,95 €  

02.30.6641.02        22.534,33 €  

02.30.6644.02        19.417,56 €  

02.35.6641.02         8.511,00 €  

02.35.6644.02        2.834,40 € 

02.70.6641.02        21.914,88 €  

Σειηθφ χλνιν 2018        367.538,32 € 

 

Γηα ην 2019 ην πνζφ ησλ 367.538,32 € ζα βαξχλεη ηνπο πην θάησ Κσδηθνχο Δμφδσλ: 

 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΟΟ 

02.10.6641.06        6.240,37 €  

02.10.6643.12        54.594,60 €  

02.10.6643.13        24.074,96 €  

02.10.6643.14        24.074,96 €  

        02.15.6643                    14.637,55 € 
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02.20.6641.02        78.372,38 €  

02.20.6644.02        31.700,78 €  

02.25.6641.02        28.830,60 €  

02.25.6644.02        29.799,95 €  

02.30.6641.02        22.534,33 €  

02.30.6644.02        19.417,56 €  

02.35.6641.02         8.511,00 €  

02.35.6644.02        2.834,40 € 

02.70.6641.02        21.914,88 €  

Σειηθφ χλνιν 2019        367.538,32 € 

 

3. Δγθξίλεη ηελ αλάιεςε Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο 

4. Δγθξίλεη ηελ ππ‟ αξηζκ. 9/2017 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017. 

5. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ 593,32 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6641.06 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017» 

6. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ 9.926,29 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.12 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπ 

Γήκνπ 2017» 

7. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε  πνζνχ  370,38 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.13 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα 

ηελ Α/βάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή 2017» 

8. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ  370,38 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.14 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα 

ηελ Β/βάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή 2017» 

9. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ  6.530,99 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017» 

10. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ  2.881,89 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ινηπέο αλάγθεο» 

11. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε  πνζνχ 2.402,55 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017» 

12. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ 2.483,33 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ινηπέο αλάγθεο» 
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13. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ 2.252,52 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017» 

14. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ 1.618,13 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ινηπέο αλάγθεο» 

15. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ 709,25 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017» 

16. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ 236,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ινηπέο αλάγθεο» 

17. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ 971,30 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017» 

18. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ  θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ (ρνιηθή Δπηηξνπή Α/βάζκηαο & Β/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο) εηψλ 

2017-2019 & Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.ΑΠ.Ζ. – ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» εηψλ 2018-2019 θαη ζπληάζζεη ηνπο φξνπο 

δηαθήξπμεο σο θαησηέξσ. 

  

  

δδ ηη αα θθ εε ξξ χχ ζζ ζζ εε ηη   

 

 

Γηεζλή Αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηα έηε 2017-2019», 

ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 766.423,17€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 24%) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ ΝΠΓΓ ηνπ , ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί: α) κε ην ζχζηεκα πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%), επί ηεο εθάζηνηε 

Μέζεο Σηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ 

ΤΠΑΝ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Βνησηίαο, ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο γηα ηα θαχζηκα θαη β) κε ην ζχζηεκα πνζνζηνχ έθπησζεο επί 

ηνηο εθαηφ γηα ηα ιηπαληηθά,  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο  ηεο  πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,  κφλν βάζεη  ηεο ηηκήο  

(ρακειφηεξε ηηκή)  επί ησλ ηηκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο, θαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

: 

 

Άξζξν 1ν 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ 

Αληηθείκελν αλάζεζεο είλαη ε πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, δειαδή πεηξειαίνπ θίλεζεο (diesel), ακφιπβδεο βελδίλεο, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη 

ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρήκαησλ, κεραλήκαησλ  έξγσλ θαη γεληθά κεραλψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο  θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 
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θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηφζν ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο φζν θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ (ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ΝΠΓΓ «ΚΑΠΖ ΠΑΗΓΗΚΟ 

ΣΑΘΜΟ -ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ»)  

 Αλαιπηηθφηεξα, νη πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο αλαιχνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  θαη ηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο θάζε νκάδαο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζηελ ελφηεηα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη είλαη: 

 

- ΟΜΑΓΑ 1 - ΚΑΤΗΜΑ Γ.Δ. ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ ΚΑΗ Γ.Δ. ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

- ΟΜΑΓΑ 2 - ΚΑΤΗΜΑ Γ.Δ. ΣΑΝΑΓΡΑ 

- ΟΜΑΓΑ 3 - ΚΑΤΗΜΑ Γ.Δ. ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

- ΟΜΑΓΑ 4 – ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ Ν.Π.Γ.Γ. ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 

- ΟΜΑΓΑ 5 - ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

 

 Οη πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο κέγηζηεο ζεσξεηηθέο 

θαηαλαιψζεηο πνπ νξίδνληαη αλά φρεκα / κεράλεκα έξγνπ απφ ηελ λνκνζεζία. Οη ελδεηθηηθέο ηηκέο 

πξνυπνινγηζκνχ ππνινγίδνληαη απφ ηηο ηηκέο πνπ εθδίδνληαη απφ ηo Τ.ΠΔ.Α γηα ην Ννκφ Βνησηίαο   φζνλ αθνξά ηα θαχζηκα, ελψ φζνλ αθνξά ηα ιηπαληηθά 

ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην κέζν φξν ησλ ηηκψλ ηνπ εκπνξίνπ.  

Άξζξν 2ν 

Κξηηήξην Καηαθχξσζεο 

Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ (δηεζλνχο) ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο α) κε ην ζχζηεκα πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%), επί ηεο εθάζηνηε Μέζεο  Σηκήο  ιηαληθήο  πψιεζεο ηνπ είδνπο, θαηά ηελ εκέξα 

παξάδνζεο, φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ ΤΠΑΝ γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο, ηεο Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδαο γηα ηα θαχζηκα θαη β) κε ην ζχζηεκα πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) γηα ηα ιηπαληηθά κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο  ηεο  πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,  κφλν βάζεη  ηεο ηηκήο  (ρακειφηεξε ηηκή)   επί ησλ ηηκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Ν. 4257/2014, Φ.Δ.Κ. Α΄ 93), «ην πνζνζηό έθπηωζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 41 ηνπ π.δ. 173/1990, όπωο δηαγωληζκνύο 

πεηξειαηνεηδώλ, ππνινγίδεηαη ζηε δηακνξθνύκελε, γηα έθαζην είδνο, κέζε ηηκή όπωο πεξηνρήο, ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Τηκώλ Υγξώλ Καπζίκωλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο, όπωο απηή νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγωληζκνύ. Τν αλωηέξω πνζνζηό κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθό, 

ρωξίο λα ππεξβαίλεη ην 5%.». 

 

Άξζξν 3ν 

Πξνππνινγηζκφο - Πεξηγξαθή & πνζφηεηεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ 

 

3.1 Ο εηήζηνο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλά νκάδα θαη θσδηθφ πξνυπνινγηζκνχ θαίλεηαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο : 
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Οη κεληαίεο θαηαλαιψζεηο θαπζίκσλ / ιηπαληηθψλ αλά θσδηθφ πξνυπνινγηζκνχ / Οκάδα θαη είδνο θαπζίκνπ / ιηπαληηθνχ εθθξάδνληαη ζε lt θαη 

θαίλνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο : 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΟΜΑΓΑ 1 

ΑΜ Π.Κ. Π.Θ. 

 lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ 

02.10.6641.06 168,38 245,83     

02.10.6643.12     2724,35 2.615,38 

02.10.6643.13     1923,08 1.846,15 

02.10.6643.14     1923,08 1.846,15 

02.15.6643       

02.20.6641.02 59,93 87,5 3.511,64 4.249,08   

02.20.6644.02 424,66 620 805,93 975,17   

02.25.6641.02 11,03 16,1 820,11 992,33   

02.25.6644.02   781,47 945,58   

02.30.6641.02 136,70 199,58 1.161,43 1.405,33   

02.30.6644.02   976,86 1.182,00   

02.35.6641.02 294,98 430,67 0,00 0,00   

02.35.6644.02 73,75 107,67 35,60 43,07   

02.70.6641.02       

ΤΝΟΛΟ 1.169,42 1.707,35 8.093,02 9.792,56 6.570,51 6.307,69 

 

 

 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΟΜΑΓΑ 2 

ΑΜ Π.Κ. Π.Θ. 

 

lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ 

02.10.6641.06 67,21 81,33 

    02.10.6643.12 

    

4006,41 3.846,15 

02.10.6643.13 

    

1041,67 1.000,00 

02.10.6643.14 

    

1041,67 1.000,00 

02.15.6643 

      02.20.6641.02 
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02.20.6644.02 

  

317,42 384,08 

  02.25.6641.02 

  

614,32 743,33 

  02.25.6644.02 

  

293,05 354,59 

  02.30.6641.02 

      02.30.6644.02 

      02.35.6641.02 

      02.35.6644.02 

      02.70.6641.02 

      ΤΝΟΛΟ 67,21 81,33 1.224,79 1.482,00 6.089,74 5.846,15 

 

 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΟΜΑΓΑ 3 ΟΜΑΓΑ 4 

ΑΜ Π.Κ. Π.Θ. Π.Θ. 

 lt Πποϋπ lt Πποϋπ lt Πποϋπ lt Πποϋπ 

02.10.6641.06   33,55 40,6     

02.10.6643.12     4006,41 3.846,15   

02.10.6643.13     1041,67 1.000,00   

02.10.6643.14     1041,67 1.000,00   

02.15.6643       2435,90 2.338,46 

02.20.6641.02 95,77 139,83 205,10 248,17     

02.20.6644.02         

02.25.6641.02         

02.25.6644.02   424,65 513,83     

02.30.6641.02         

02.30.6644.02         

02.35.6641.02         

02.35.6644.02         

02.70.6641.02   1172,73 1.419,00     

ΤΝΟΛΟ 95,77 139,83 1.836,03 2.221,60 6.089,74 5.846,15 2.435,90 2.338,46 

 

Πίνακαρ ΙΙ.1 – Μηνιαίερ καηαναλώζειρ καςζίμυν 
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ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓ

ΗΜΟΤ 
ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΒΔΝΕΗΝΖ 

ΛΑΓΗ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΛΑΓΗ ΑΜΑΝ 

/ ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ 

ΤΝΟΛ

Ο 

 lt Πξνυπ. lt Πξνυπ. Πξνυπ. 

02.10.6641.06 0,62 5,88 0,09 0,66 6,54 

02.10.6643.12  0  0  

02.10.6643.13  0  0  

02.10.6643.14  0  0  

02.15.6643  0  0  

02.20.6641.02 0,43 4,08 0,06 0,46 4,54 

02.20.6644.02 1,17 11,16 0,17 1,24 12,4 

02.25.6641.02 0,03 0,28 0,01 0,04 0,32 

02.25.6644.02  0  0  

02.30.6641.02 0,38 3,59 0,05 0,4 3,99 

02.30.6644.02  0  0  

02.35.6641.02 0,81 7,74 0,12 0,87 8,61 

02.35.6644.02 0,20 1,93 0,03 0,22 2,15 

02.70.6641.02  0  0  

ΤΝΟΛΟ 3,65 34,66 0,52 3,89 38,55 

 

 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

ΛΑΓΗ 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΛΑΓΗ ΑΜΑΝ / 

ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ 

ΤΓΡΑ / ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

lt Πξνυπ. lt Πξνυπ. lt Πξνυπ. 

02.10.6641.06 0,32 3,04 0,40 3 0,09 0,58 
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02.10.6643.12 

 

0 

 

0 

 

0 

02.10.6643.13 

 

0 

 

0 

 

0 

02.10.6643.14 

 

0 

 

0 

 

0 

02.15.6643 

 

0 

 

0 

 

0 

02.20.6641.02 35,97 341,71 44,97 337,27 9,00 58,5 

02.20.6644.02 10,87 103,26 13,59 101,92 2,72 17,68 

02.25.6641.02 13,88 131,86 17,35 130,12 3,48 22,62 

02.25.6644.02 14,51 137,84 18,14 136,05 3,63 23,59 

02.30.6641.02 11,24 106,78 14,05 105,37 2,81 18,26 

02.30.6644.02 9,45 89,77 11,82 88,65 2,37 15,4 

02.35.6641.02 

 

0 

 

0 

 

0 

02.35.6644.02 0,34 3,23 0,43 3,22 0,09 0,58 

02.70.6641.02 5,67 53,91 7,09 53,21 1,42 9,23 

ΤΝΟΛΟ 102,25 971,40 127,84 958,81 25,61 166,44 

 

 

Πίνακαρ ΙΙ.2 – Μηνιαίερ καηαναλώζειρ λιπανηικών 

 

III. Αλάιπζε πξνυπνινγηζκνχ 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, ν πξνυπνινγηζκφο αλά θσδηθφ πξνυπνινγηζκνχ / Οκάδα θαη είδνο θαπζίκνπ / ιηπαληηθνχ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηε 

πξνκήζεηαο θαίλεηαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο :Οη κεληαίεο θαηαλαιψζεηο θαπζίκσλ / ιηπαληηθψλ αλά θσδηθφ πξνυπνινγηζκνχ / Οκάδα θαη είδνο 

θαπζίκνπ / ιηπαληηθνχ εθθξάδνληαη ζε lt θαη θαίλνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο : 

 

a. Πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2017 

 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΟΜΑΓΑ 1 

ΑΜ Π.Κ. Π.Θ. 

 

lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ 

02.10.6641.06 246,00 359,16 

    02.10.6643.12 

 

0 

  

2623,55 2.518,61 

02.10.6643.13 

    

185,19 177,78 
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02.10.6643.14 

    

185,19 177,78 

02.15.6643 

      02.20.6641.02 87,55 127,83 4.231,52 5.120,14 

  02.20.6644.02 620,42 905,82 971,13 1.175,07 

  02.25.6641.02 16,11 23,52 988,23 1.195,76 

  02.25.6644.02 

  

941,67 1.139,42 

  02.30.6641.02 199,72 291,59 1.399,52 1.693,42 

  02.30.6644.02 

  

1.177,12 1.424,31 

  02.35.6641.02 430,96 629,2 0,00 0,00 

  02.35.6644.02 107,74 157,3 42,88 51,89 

  02.70.6641.02 

   

0 

  

ΤΝΟΛΟ 

ΚΑΤΗΜΟΤ  1.708,51 2.494,42 9.752,07 11.800,01 2.993,93 2.874,17 

ΟΜΑΓΑ 17.168,60 

 

 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΟΜΑΓΑ 2 

ΑΜ Π.Κ. Π.Θ. 

 

lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ 

02.10.6641.06 80,69 117,81 

    02.10.6643.12 

    

3858,166667 3.703,84 

02.10.6643.13 

    

100,3125 96,3 

02.10.6643.14 

    

100,3125 96,3 

02.15.6643 

      02.20.6641.02 

      02.20.6644.02 

  

382,50 462,82 

  02.25.6641.02 

  

740,26 895,71 

  02.25.6644.02 

  

353,12 427,27 

  02.30.6641.02 

      02.30.6644.02 

      02.35.6641.02 

      02.35.6644.02 
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02.70.6641.02 

      

ΤΝΟΛΟ 

ΚΑΤΗΜΟΤ  80,69 117,81 1.475,87 1.785,80 4.058,79 3.896,44 

ΟΜΑΓΑ 5.800,05 

 

 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΟΜΑΓΑ 3 ΟΜΑΓΑ 4 

ΑΜ Π.Κ. Π.Θ. Π.Θ. 

 

lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ 

02.10.6641.06 

  

40,43 48,92 

    02.10.6643.12 

    

3858,17 3.703,84 

  02.10.6643.13 

    

100,31 96,30 

  02.10.6643.14 

    

100,31 96,30 

  02.15.6643 

      

  

02.20.6641.02 139,92 204,29 247,14 299,04 

    02.20.6644.02 

        02.25.6641.02 

        02.25.6644.02 

  

511,70 619,16 

    02.30.6641.02 

        02.30.6644.02 

        02.35.6641.02 

        02.35.6644.02 

        02.70.6641.02 

  

706,57 854,95 

    

ΤΝΟΛΟ 

ΚΑΤΗΜΟΤ  139,92 204,29 1.505,84 1.822,07 4.058,79 3.896,44 0,00 0,00 

ΟΜΑΓΑ 5.922,80 

 

0,00 

 

Πίνακαρ ΙΙΙ.a.1 – Πποϋπολογιζμόρ καςζίμυν κίνηζηρ / θέπμανζηρ 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΒΔΝΕΗΝΖ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

ΛΑΓΗ ΛΑΓΗ ΤΝΟΛΟ ΛΑΓΗ ΛΑΓΗ ΤΓΡΑ / χλνιν 
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ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΑΜΑΝ / 

ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΑΜΑΝ / 

ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

lt Πξνυπ. lt Πξνυπ. Πξνυπ. lt Πξνυπ. lt Πξνυπ. lt Πξνυπ. 

 02.10.6641.06 5,88 55,86 0,66 4,95 60,81 0,32 3,04 0,40 3 0,09 0,58 6,62 

02.10.6643.12 

 

0 

 

0 

  

0 

 

0 

 

0 

 02.10.6643.13 

 

0 

 

0 

  

0 

 

0 

 

0 

 02.10.6643.14 

 

0 

 

0 

  

0 

 

0 

 

0 

 02.15.6643 

 

0 

 

0 

  

0 

 

0 

 

0 

 02.20.6641.02 4,08 38,76 0,46 3,45 42,21 35,97 341,71 44,97 337,27 9,00 58,5 737,48 

02.20.6644.02 11,16 106,02 1,24 9,3 115,32 10,87 103,26 13,59 101,92 2,72 17,68 222,86 

02.25.6641.02 0,28 2,66 0,04 0,3 2,96 13,88 131,86 17,35 130,12 3,48 22,62 284,6 

02.25.6644.02 

 

0 

 

0 

 

14,51 137,84 18,14 136,05 3,63 23,59 297,48 

02.30.6641.02 3,59 34,1 0,40 3 37,1 11,24 106,78 14,05 105,37 2,81 18,26 230,41 

02.30.6644.02 

 

0 

 

0 

 

9,45 89,77 11,82 88,65 2,37 15,4 193,82 

02.35.6641.02 7,74 73,53 0,87 6,52 80,05 

 

0 

 

0 

 

0 

 02.35.6644.02 1,93 18,33 0,22 1,65 19,98 0,34 3,23 0,43 3,22 0,09 0,58 7,03 

02.70.6641.02 

 

0 

 

0 

 

5,67 53,91 7,09 53,21 1,42 9,23 116,35 

ΤΝΟΛΟ 34,66 329,26 3,89 29,17 358,43 102,25 971,40 127,84 958,81 25,61 166,44 2096,65 

 

 

Πίνακαρ ΙΙΙ.a.2 – Πποϋπολογιζμόρ λιπανηικών (ΟΜΑΓΑ 5) 

 

b. Πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2018 / 2019 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΟΜΑΓΑ 1 

ΑΜ Π.Κ. Π.Θ. 

 

lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ 

02.10.6641.06 2583,00 3.771,18 

    02.10.6643.12 

    

14429,54 13.852,36 

02.10.6643.13 

    

12037,46 11.555,96 
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02.10.6643.14 

    

12037,46 11.555,96 

02.15.6643 

      02.20.6641.02 1050,66 1.533,96 50.778,25 61.441,68 

  02.20.6644.02 6824,67 9.964,02 10.682,45 12.925,77 

  02.25.6641.02 193,32 282,24 11.858,78 14.349,12 

  02.25.6644.02 

  

11.300,03 13.673,04 

  02.30.6641.02 1997,19 2.915,90 13.995,21 16.934,20 

  02.30.6644.02 

  

14.125,39 17.091,72 

  02.35.6641.02 5171,51 7.550,40 0,00 0,00 

  02.35.6644.02 1292,88 1.887,60 514,61 622,68 

  02.70.6641.02 

   

0 

  

ΤΝΟΛΟ 

ΚΑΤΗΜΟΤ  19.113,22 27.905,30 113.254,72 137.038,21 38.504,46 36.964,28 

ΟΜΑΓΑ 201.907,79 

 

 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΟΜΑΓΑ 2 

ΑΜ Π.Κ. Π.Θ. 

 

lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ 

02.10.6641.06 854,46 1.247,51 

    02.10.6643.12 

    

21219,91667 20.371,12 

02.10.6643.13 

    

6520,3125 6.259,50 

02.10.6643.14 

    

6520,3125 6.259,50 

02.15.6643 

      02.20.6641.02 

      02.20.6644.02 

  

4207,45 5.091,02 

  02.25.6641.02 

  

8883,07 10.748,52 

  02.25.6644.02 

  

4237,39 5.127,24 

  02.30.6641.02 

      02.30.6644.02 

      02.35.6641.02 

      02.35.6644.02 
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02.70.6641.02 

      

ΤΝΟΛΟ 

ΚΑΤΗΜΟΤ  854,46 1.247,51 17.327,92 20.966,78 34.260,54 32.890,12 

ΟΜΑΓΑ 55.104,41 

 

 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΟΜΑΓΑ 3 ΟΜΑΓΑ 4 

ΑΜ Π.Κ. Π.Θ. Π.Θ. 

 

lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ lt Πξνυπ 

02.10.6641.06 

  

424,51 513,66 

    02.10.6643.12 

    

21219,92 20.371,12 

  02.10.6643.13 

    

6520,31 6.259,50 

  02.10.6643.14 

    

6520,31 6.259,50 

  02.15.6643 

      

15247,45 14.637,55 

02.20.6641.02 1679,10 2.451,48 2965,69 3.588,48 

  

0,00 

 02.20.6644.02 

      

0,00 

 02.25.6641.02 

      

0,00 

 02.25.6644.02 

  

6140,43 7.429,92 

    02.30.6641.02 

      

0,00 

 02.30.6644.02 

        02.35.6641.02 

      

0,00 

 02.35.6644.02 

      

0,00 

 02.70.6641.02 

  

16957,59 20.518,68 

    

ΤΝΟΛΟ 

ΚΑΤΗΜΟΤ  1.679,10 2.451,48 26.488,21 32.050,74 34.260,54 32.890,12 15.247,45 14.637,55 

ΟΜΑΓΑ 67.392,34 

 

14.637,55 

 

 

Πίνακαρ ΙΙΙ.a.1 – Πποϋπολογιζμόρ καςζίμυν κίνηζηρ / θέπμανζηρ 

 

 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΒΔΝΕΗΝΖ 
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ΛΑΓΗ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΛΑΓΗ ΑΜΑΝ / ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟ 

 

lt Πξνυπ. lt Πξνυπ. Πξνυπ. 

02.10.6641.06 61,74 586,53 6,93 51,98 638,51 

02.10.6643.12 

 

0 

 

0 

 02.10.6643.13 

 

0 

 

0 

 02.10.6643.14 

 

0 

 

0 

 02.15.6643 

 

0 

 

0 

 02.20.6641.02 48,96 465,12 5,52 41,4 506,52 

02.20.6644.02 122,76 1.166,22 13,64 102,3 1268,52 

02.25.6641.02 3,36 31,92 0,48 3,6 35,52 

02.25.6644.02 

 

0 

 

0 

 02.30.6641.02 35,89 341 4,00 30 371 

02.30.6644.02 

 

0 

 

0 

 02.35.6641.02 92,88 882,36 10,43 78,24 960,6 

02.35.6644.02 23,15 219,96 2,64 19,8 239,76 

02.70.6641.02 

 

0 

 

0 

 ΤΝΟΛΟ 388,75 3693,11 43,64 327,32 4020,43 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

ΛΑΓΗ 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΛΑΓΗ ΑΜΑΝ / 

ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ 

ΤΓΡΑ / ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ χλνιν 

 

lt Πξνυπ. lt Πξνυπ. lt Πξνυπ. 

 02.10.6641.06 3,36 31,92 4,20 31,5 0,94 6,09 69,51 

02.10.6643.12 

 

0 

 

0 

 

0 

 02.10.6643.13 

 

0 

 

0 

 

0 

 02.10.6643.14 

 

0 

 

0 

 

0 

 02.15.6643 

 

0 

 

0 

 

0 

 02.20.6641.02 431,63 4.100,52 539,63 4.047,24 108,08 702,5 8850,26 

02.20.6644.02 119,56 1.135,86 149,48 1.121,12 29,92 194,47 2451,45 

02.25.6641.02 166,56 1.582,32 208,19 1.561,44 41,76 271,44 3415,20 
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02.25.6644.02 174,11 1.654,08 217,68 1.632,60 43,55 283,07 3569,7456 

02.30.6641.02 112,40 1.067,80 140,49 1.053,70 29,50 191,73 2313,23 

02.30.6644.02 113,39 1.077,24 141,84 1.063,80 28,43 184,8 2325,84 

02.35.6641.02 

 

0 

 

0 

 

0 

 02.35.6644.02 4,08 38,76 5,15 38,64 1,07 6,96 84,36 

02.70.6641.02 68,10 646,92 85,14 638,52 17,04 110,76 1396,2 

ΤΝΟΛΟ 1193,20 11335,42 1491,81 11188,56 300,28 1951,82 24475,80 

 

 

Πίνακαρ ΙΙΙ.a.2 – Πποϋπολογιζμόρ λιπανηικών (ΟΜΑΓΑ 5) 

 

Με βάζε ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο ν ζπλνιηθφο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηήο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα : 

 

ΔΣΟ 

ΟΜΑΓΑ 

1 ΟΜΑΓΑ 2 

ΟΜΑΓΑ 

3 

ΟΜΑΓΑ 

4 ΟΜΑΓΑ 5 ΤΝΟΛΟ 

2017 17.168,60 5.800,05 5.922,80 0 2455,08 31.346,53 

2018 201.907,79 55.104,41 67.392,34 14.637,55 28496,23 367.538,32 

2019 201.907,79 55.104,41 67.392,34 14.637,55 28496,23 367.538,32 

ΤΝΟΛΟ  420.984,18 116.008,87 140.707,48 29.275,10 59.447,54 766.423,17 

 

 

Σα αλσηέξσ πνζά αλαιχνληαη αλά θσδηθφ πξνυπνινγηζκνχ θαη έηνο φπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα : 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 2017 2018 2019 

02.10.6641.06 593,32 6.240,37 6.240,37 

02.10.6643.12 9.926,29 54.594,60 54.594,60 

02.10.6643.13 370,38 24.074,96 24.074,96 

02.10.6643.14 370,38 24.074,96 24.074,96 

02.15.6643 0,00 14.637,55 14.637,55 
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02.20.6641.02 6.530,99 78.372,38 78.372,38 

02.20.6644.02 2.881,89 31.700,78 31.700,78 

02.25.6641.02 2.402,55 28.830,60 28.830,60 

02.25.6644.02 2.483,33 29.799,95 29.799,95 

02.30.6641.02 2.252,52 22.534,33 22.534,33 

02.30.6644.02 1.618,13 19.417,56 19.417,56 

02.35.6641.02 709,25 8.511,00 8.511,00 

02.35.6644.02 236,20 2.834,40 2.834,40 

02.70.6641.02 971,30 21.914,88 21.914,88 

ΤΝΟΛΟ 31.346,53 367.538,32 367.538,32 

 

 

 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα ελδεηθηηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα φισλ ησλ εηδψλ ηνπ Γήκνπ  θαη ησλ  λνκηθψλ  ηνπ πξνζψπσλ αλέξρεηαη ζηνλ πνζφ ησλ 

618.083,20 πιένλ ΦΠΑ 24%, ήηνη ζπλνιηθά πνζφ 766.423,17 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  ΟΗ πηζηψζεηο βαξχλνπλ ηνλ θάζε θνξέα μερσξηζηά 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα : 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 2017 2018 2019 

02.10.6641.06 593,32 6.240,37 6.240,37 

02.10.6643.12 9.926,29 54.594,60 54.594,60 

02.10.6643.13 370,38 24.074,96 24.074,96 

02.10.6643.14 370,38 24.074,96 24.074,96 

02.15.6643 (Ννκηθφ Πξφζσπν) 0,00 14.637,55 14.637,55 

02.20.6641.02 6.530,99 78.372,38 78.372,38 

02.20.6644.02 2.881,89 31.700,78 31.700,78 

02.25.6641.02 2.402,55 28.830,60 28.830,60 

02.25.6644.02 2.483,33 29.799,95 29.799,95 

02.30.6641.02 2.252,52 22.534,33 22.534,33 
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02.30.6644.02 1.618,13 19.417,56 19.417,56 

02.35.6641.02 709,25 8.511,00 8.511,00 

02.35.6644.02 236,20 2.834,40 2.834,40 

02.70.6641.02 971,30 21.914,88 21.914,88 

ΤΝΟΛΟ 31.346,53 367.538,32 367.538,32 

 

 

Δηδηθφηεξα, ε  πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο γηα ην έηνο 2017 πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 31.346,53 ζα βαξχλεη ηνπο ΚΑ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 02.10.6641.02, 02.10.6643.12, 02.10.6643.13, 02.10.6643.14, 02.20.6641.02, 02.20.6644.02, 02.25.6641.02, 02.25.6644.02, 

02.30.6641.02, 02.30.6644.02, 02.30.6662.05, 02.35.6641.02, 02.35.6644.02 θαη 02.70.6641.02  πηζηψζεηο ζε βάξνο ησλ νπνίσλ εγθξίζεθαλ θαη δηαηέζεθαλ 

κε ηε κε αξηζκ. 437/2017 απφθαζε ηεο ΟΔ  θαη θαηαρσξήζεθαλ ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ κε α/α 1,  ελψ  γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018 ζα βαξχλνληαη νη 

αληίζηνηρνη ΚΑ  κε πνζφ 352.900,77€ θαη γηα ην έηνο 2019 κε πνζφ 352.900,77€ (απφθαζε πνιπεηνχο ππνρξέσζεο)  θαη ην Ννκηθφ Πξφζσπν 14.637,55 γηα 

ην 2018 θαη 14.637,55 γηα ην 2019. Γηα ηα ππφινηπα λνκηθά πξφζσπα έρνπλ πξνβιεθζεί, δεζκεπζεί θαη δηαηεζεί νη αλαγθαίεο πηζηψζεηο ζε βάξνο ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ηνπο.   

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ θαηαλαιψζεη ην ζχλνιν ησλ πξνυπνινγηζζεηζψλ πνζνηήησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

  

3.2 Οη δηαγσληδφκελνη κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ην πνζφ ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα θάζε νκάδα εηδψλ. 

3.3 χκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ 2195/2002 (ΔΚ) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη αλσηέξσ πξνκήζεηεο  εληάζζνληαη ζηνπο θσδηθνχο: 

 

CPV ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

09132100-4 Ακφιπβδε βελδίλε 

09134200-9 Καχζηκν πεηξειαηνθηλεηήξσλ ληίδει 

09135100-5 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

09211100-2 Έιαηα θηλεηήξσλ 

 

Άξζξν 4ν 

πκβαηηθά ζηνηρεία 

ηνηρεία ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ππνγξαθνχλ, ηα νπνία ζα πξνζαξηεζνχλ ζ‟ απηέο απνηειψληαο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο, είλαη, θαηά ζεηξά ηζρχνο, ηα 

αθφινπζα: 

 ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα ηεο  πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, ήηνη  ηελ ππ‟ αξηζ. 20/2017 Μειέηε  ηεο Γ/ΝΖ  

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ-Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ πνπ απνηειείηαη απφ Σερληθή Έθζεζε, Σερληθή Πεξηγξαθή, Δλδεηθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη 

πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
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 ην  Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) 

 νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά 

 ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ  

  

Άξζξν 5ν 

Σξφπνο - Σφπνο – Υξφλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 

1. Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

Ν. 4412/2016 θαη ζην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β – 21.10.2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην Ν. 4412/2016. 

 

2. Γηαδηθηπαθφο Σφπνο – Υξφλνο Τπνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖΝ 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΔ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ 

ΣΟΤ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & ΧΡΑ 

ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & 

ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηαδηθηπαθή Πχιε 

www.promitheus.gov.gr  

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

ΔΔ 31/7/2017 

18/8/2017 18/8/2017  θαη ψξα 09:00  
11/9/2017 ΚΑΗ ΧΡΑ 

13:00.  

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

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο 

ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ. .)». 

3. Πξνυπνζέζεηο γηα ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε 

αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. – Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) 

αθνινπζψληαο ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν «Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο ζε 

απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 

 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη 

θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) 

αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Identification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ 

δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: 

o είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, 

o είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, 

πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ πζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη 

αλσηέξσ. 

7.2.2. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. 

Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη 

ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

 

7.2.3  ηνηρεία Αλαζέηνπζαο αξρήο  

H Aλαζέηνπζα Αξρή είλαη ν Γήκνο Σαλάγξαο πνπ αλήθεη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε (Τπνηνκέαο ΟΣΑ)  

Σα ζηνηρεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο είλαη ηα εμήο: 

 - ΔΠΧΝΤΜΗΑ:  Γήκνο  Σαλάγξαο 

- ΑΦΜ:  997597228 

 ΓΟΤ: ΘΖΒΧΝ  

- ΓΗΔΤΘΤΝΖ:  Πακ. Σαμηαξρψλ 1, ρεκαηάξη Βνησηίαο, 32009 

-  Υψξα: Διιάδα 

- - NUTS: 2806 

- ΣΖΛ.:  2262351136 

-FAX: 2262351138 

Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν : a.tsionis@tanagra.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Σζηψλεο Αλέζηεο 

 

7.2.4 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 
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ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ 

λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 

ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

Άξζξν 6ν 

Αίηεζε - Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 

 

Σπόπορ λήτηρ εγγπάθυν διαδικαζίαρ  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλνηθηή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην χζηεκα κε ηνλ ηξφπν 

θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 - ΦΔΚ 1317Β/23.04.2012) θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

6 ηνπ Ν. 4155/2013. 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε 

ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

Αληίγξαθν ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο  ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ηφζν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο 

www.tanagra.gr  φζν  θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..  

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Πακ. Σαμηαξρψλ 1, ρεκαηάξη Βνησηίαο, 

32009, ηειέθσλν: 2262351136, Fax: 2262351138, e-mail: a.tsionis@tanagra.gr  ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο 

 

Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην 

γλσξίζνπλ έγγξαθα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέζσ ππνβνιήο ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο  ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ... 

Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

 

Παποσή Γιεςκπινίζευν επί ηηρ Γιακήπςξηρ 

Σα αηηήκαηα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλήζεηο επί ησλ εγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ (Γηαθήξπμεο θαη Παξαξηεκάησλ ηεο) ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr,  Δ..Ζ.ΓΖ.. 

 

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δηεπθξηλίζεηο επί ηεο δηαθήξπμεο ,  ππνβάιινληαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γηαγσληζκνχ 
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κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr  ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ. θαη ε αλαζέηνπζα αξρή ζα απαληά ζπγθεληξσηηθά επ‟ απηψλ ην αξγφηεξν  έμη (6) 

εκέξεο  πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γηαγσληζκνχ κέζσ 

ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr  ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

 

Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο Πξνκεζεπηέο εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ εμεηάδνληαη.  

Γηα λα ππνβιεζνχλ αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλήζεσλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην χζηεκα, 

δειαδή λα δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Σν ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν 

ησλ εξσηεκάησλ απαηηείηαη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 

 Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη γξαπηέο δηεπθξηλίζεηο ηνπ Γήκνπ επί εξσηεκάησλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηψληαη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

Οη δηαγσληδφκελνη δελ κπνξνχλ λα επηθαινχληαη πξνθνξηθέο απαληήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο εθ κέξνπο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

 Ο Γήκνο Σαλάγξαο κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 60 ηνπ Ν.4412/2016 , 

πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν 

έμη  (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ ρνξεγείηαη 

παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ.  

 

Άξζξν 7o 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ 

ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ  θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ  πνπ  αζθνχλ λφκηκα  ηελ εκπνξία ή δηαθίλεζε ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδψλ ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη, ήηνη: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 

5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε 

ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
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1. Ζ Έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δελ ππνρξενχηαη λα ιάβεη νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη πξνζθνξά. Τπνρξενχηαη φκσο, λα ιάβεη 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή εθφζνλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, θαη θξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη απαηηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο .  (άξζξν 19 παξ.3 Ν.4412/16). 

2. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν 19 παξ.4 

Ν.4412/16) 

3. Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ επζχλνληαη εηο νιφθιεξν κε θνηλφ εθπξφζσπν. Ζ Έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία 

ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή 

πξάμε. 

4. ε πεξίπησζε κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε λέα επηρείξεζε πνπ ππεηζέξρεηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ επειζνχζα κεηαβνιή θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ θαη απηή ζπγθεληξψλεη ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

5. ε πεξίπησζε, πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

Έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα 

ηηκή. 

6. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο 

απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο Έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. Ζ 

αληηθαηάζηαζε εγθξίλεηαη κε Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο χζηεξα, απφ Γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. ηελ πεξίπησζε, πνπ ε αλάγθε 

αληηθαηάζηαζεο πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ε ζρεηηθή Απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 

Άξζξν 8o 

Απνθιεηζκφο Πξνζθνξψλ 

Κάζε πξνζθέξσλ  απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ:  

Α)  Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο, 

ήηνη γηα ηα αδηθήκαηα :  

α) ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 

2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθίαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο 

νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 

ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 
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δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία 

ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ  πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο 

θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο 

Β)  Όηαλ ν  πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη 

δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ 

εζληθή λνκνζεζία   

ή/θαη  

ε αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Δελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξεθθιίλεη απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 , φηαλ ν 

απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2, πξηλ απφ 

ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 
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Γ)  Δπίζεο   απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ),  νη πξνζθέξνληεο  νη  νπνίνη  βξίζθνληαη  

ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

α) ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθνληαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ (άξζξν 57 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ/ θαη ζην άξζξν 73 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016), 

β) δελ ηεξνχλ  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 

νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α` ηνπ Ν. 4412/2016. 

γ) έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ  Αλαζέηνπζα Αξρή  (άξζξν 57 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ/ θαη ζην άξζξν 73 παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/2016)  , 

δ) είλαη έλνρνη ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ απαηηνχληαη (άξζξν 57 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ/ θαη 

ζην άξζξν 73 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412), γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, ή δελ είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016.  

ε) ζπλήςαλ ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, πνπ λα πξνθχπηεη απφ ζνβαξέο ελδείμεηο πνπ δηαζέηεη ε 

αλαζέηνπζα αξρή. 

ζη) ηεινχλ ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/2016 πνπ δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε 

άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα. 

δ) έρνπλ ζπκκεηάζρεη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, κε απνηέιεζκα λα ζηξεβιψλεηαη ν αληαγσληζκφο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 48 ηνπ Ν. 4412/2016, θαη ε θαηάζηαζε απηή λα κελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα. 

ε) έρνπλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο,  απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο. 

ζ) επηρεηξνχλ λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα  απνθηήζνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρνπλ εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

η) έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο θαη είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο (άξζξν 57 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ/ θαη 

ζην άξζξν 73 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016) /2016). 

ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο, έλσζεο  ή θνηλνπξαμίαο ζπκκεηερφλησλ ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ γηα θάζε κέινο ηεο. 

Γ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ 

απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαπάλσ  

παξαγξάθσλ.  

Δ. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη 

απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ). 
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Σ. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο Α θαη Γ κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ 

(απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ 

παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη 

απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 

αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε  

Ε. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

Άξζξν 9ν 

Κξηηήξηα Δπηινγήο 

 

 Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Α)  Ζ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ 

επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα 

δεκφζηα αξρή, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ  πξνζθνξψλ . 

 

Β) Άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ  ζχκθσλα κε ην Ν. 3054/2002 άξζξν 7 παξάγξαθνη 3 (α) θαη (γ),αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε πνπ νη 

ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο δηαζέηνπλ άδεηα εκπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο Α‟, ζχκθσλα κε ην 6ν άξζξν ηνπ Ν. 

3054/2002, δχλαληαη λα ηελ πξνζθνκίζνπλ ζηε ζέζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ή ηεο άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο πσιεηή 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο . 

 

3.Σερληθή Ηθαλφηεηα 

Ζ Σερληθή Ηθαλφηεηα απνδεηθλχεηαη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

φζνλ αθνξά ηα πξντφληα πνπ παξέρνληαη, απηά πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ηφζν ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο φζν 

θαη ζηελ κειέηε ηεο ππεξεζίαο (Σερληθή Έθζεζε-   Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο)  

ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ 

ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ3), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε 

απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο,  ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ 

θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  
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Άξζξν 10ν 

Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» θαη 

(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

[* (ππν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα] 

 

 Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα 

θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά.  

 

πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη: 

10.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ηα άξζξα 93, 79 θαη 72 ηνπ Ν. 4412/2016, ην Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ/Α΄/29-5-2013) θαη ην άξζξν 

11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.Γ.Ζ..)», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. 

Ζ κε πξνζθφκηζε θάπνηνπ απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ ζπκκεηέρνληνο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είλαη ηα εμήο: 

 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 1.2.3 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013. Γηα ην 

χςνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ εγγπεηηθψλ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

2. Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (άξζξν 79 Ν. 4412/2016)   ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο  

 

Όζνλ αθνξά ην ΔΔΔ 

Σν ΔΔΔ δελ πεξηιακβάλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (εθεμήο ΔΔΔ) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79 ηνπ 

λ. 4412/2016 ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986, ην νπνίν ππνβάιιεηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

θαη ζπληζηά πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηα θξηηήξηα  επηινγήο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. Σν ΔΔΔ ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ θνξέα πνπ ην εθδίδεη, θέξεη 

εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ 

ηεο ππνγξαθήο. 

Σν eΔΔΔ απνηειεί ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε απηήο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, πνπ παξέρεηαη ζην δηαδίθηπν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηνλ ηζηφηνπν  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd θαη ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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 Οη  νηθνλνκηθνί  θνξείο νθείινπλ  λα ππνβάινπλ  κε  ηελ  πξνζθνξά  ηνπο ζπκπιεξσκέλν ην πξφηππν ΔΔΔ, ην νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή είηε έρεη 

ελζσκαηψζεη ζην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη θνηλνπνηήζεη κέζσ απηήο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, είηε ην έρεη αλαξηήζεη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν μερσξηζηά, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο καδί κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζην ΔΖΓΖ ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ 

PDF, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν.  

 Γηα ηελ ζχληαμε ή/θαη ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ eΔΔΔ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αλαξηεκέλν  επηθνπξηθά 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ δηαγσληζκφ,  αξρείν XML, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ππεξεζία eΔΔΔ ηεο ΔΔ θαη λα παξάμνπλ ηελ 

απάληεζε ηνπο ζε κνξθή  αξρείνπ PDF.   

Δηδηθφηεξα  : 

(α) Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη  πξέπεη λα αληιήζνπλ ην επηθνπξηθφ αξρείν ΥΜL πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζην ΔΖΓΖ, λα ην 

απνζεθεχζνπλ αξρηθά ηνπηθά ζηνλ Ζ/Τ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα  λα κεηαβνχλ ζηελ ηζηνζειίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. 

 ηελ ηζηνζειίδα απηή, πξέπεη λα επηιέμνπλ «Δηζαγσγή ΔΔΔ» θαη λα ηειεθνξηψζνπλ («αλεβάζνπλ») ην αξρείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΔΔΔ ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ άληιεζαλ απφ ηνλ δηαγσληζκφ ζην ΔΖΓΖ. 

(β) ηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα, ζπκπιεξψλνπλ θαη επηιέγνπλ  ειεθηξνληθά, ηα θαηάιιεια πεδία πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

(γ) ηε ζπλέρεηα επηιέγνπλ  «Δθηχπσζε» πξνθεηκέλνπ ην αξρείν PDF λα παξαρζεί έκκεζα απφ ηελ ππεξεζία eΔΔΔ. Ζ εθηχπσζε ζα πξέπεη λα 

αλαθαηεπζπλζεί ζε εηθνληθφ εθηππσηή PDF (virtual PDF printer), ήηνη ινγηζκηθφ,  εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν  

απνζεθεχεη ην πεξηερφκελν ηεο εθηχπσζεο ζε ειεθηξνληθφ αξρείν PDF αληί λα ην δξνκνινγεί ζε θπζηθφ εθηππσηή. Δλδεηθηηθά ε ιεηηνπξγία  απηή κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί εγγελψο απφ θπιινκεηξεηή δηαδηθηχνπ, φπσο π.ρ. Google Chrome, ή απφ εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ, φπσο π.ρ.  CutePDF. 

 (δ)  Καηφπηλ ππνγξάθνπλ  ςεθηαθά ην σο άλσ pdf έγγξαθν θαη ην ππνβάιινπλ ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρείνπ Xml ζηνλ  ρψξν ηνπ δ/ζκνχ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ 

επζείαο ζηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία ηεο  Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd), λα δεκηνπξγνχλ ην EΔΔ λα  

ζπκπιεξψλνπλ κε επζχλε ηνπο φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο 

απαληήζεηο  θαη λα ην εθηππψλνπλ ζε κνξθή pdf πξνθεηκέλνπ λα ην ππνγξάςνπλ  ςεθηαθά θαη  λα ην ππνβάιινπλ ζηνλ δ/ζκφ. 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ νη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf θαζψο     

 

Α. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ θαη δελ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ 

λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη έλα (1) ΔΔΔ 

Β. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ 

νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα ιακβάλεη ην δηθφ ηνπ ΔΔΔ καδί κε 

ρσξηζηφ ΔΔΔ, φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κία απφ ηηο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη. 

Γ. ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ απφ θνηλνχ νκίισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (ι.ρ ελψζεσλ, θνηλνπξαμηψλ, ζπλεηαηξηζκψλ θιπ), πξέπεη λα 

δίλεηαη, γηα θάζε έλαλ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ κεηέρεη ζηελ έλσζε , ρσξηζηφ ΔΔΔ.  

Γ. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΔΔΔ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν ππεξβαίλεη ην 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο 

ζηνλ/ζηνπο ππεξγνιάβν/πο, ηφηε απηνί ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή μερσξηζηνχ EEE.  

 

Σν ΔΔΔ ππνγξάθεηαη, ζε πεξίπησζε Φπζηθνχ Πξνζψπνπ απφ ηνλ ίδην, επί Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη Πξνζσπηθψλ Δηαηξεηψλ (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν απ‟ απηνχο, επί Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ (Α.Δ.) απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο 

Δηαηξείαο (δει. απφ Φπζηθφ Πξφζσπν ην νπνίν ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ εθπξνζσπεί θαη δεζκεχεη ηελ Δηαηξεία) ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν 

κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ηα Φπζηθά Πξφζσπα πνπ αζθνχλ δηνίθεζή ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην 

δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξφζσπα θαζψο επίζεο θαη απφ απφ φινπο φζνπο έρνπλ πξνο ηνχην ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016 θαζψο θαη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαη δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ ζρεηηθή ζεψξεζε ππνγξαθήο ζηελ έληππε κνξθή ηνπο.  

εκεηψλεηαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, θάζε άηνκν ελδέρεηαη λα πξέπεη ππνγξάςεη ην ίδην    ή 

μερσξηζηφ  ΔΔΔ  ζχκθσλα κε ην   ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ ππνρξέσζε  ππνγξαθήο   πέξαλ  ησλ σο 

άλσ αλαθεξφκελσλ  πξνζψπσλ , αθνξά ηδίσο  ηα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηηο 

εηαηξηθέο κνξθέο ηεο Ο.Δ, Δ.Δ, Δ.Π.Δ θαη Α.Δ. (πνηληθέο θαηαδίθεο)  

 

 Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, αμηνινγεί ην ΔΔΔ κε ηε ρξήζε ηνπ αξρείνπ .pdf   

 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 

10.2. Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά» 

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη 

ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

Δθφζνλ νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία 

 

ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλνληαη φια ηα θαηά πεξίπησζε πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα πνπ δεηνχληαη απφ ηελ 

ππ’ αξηζ. 20/2017 Μειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

Δπηπιένλ κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ :  

 

Α) Άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ  ζχκθσλα κε ην Ν. 3054/2002 άξζξν 7 παξάγξαθνη 3 (α) θαη (γ),αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε πνπ νη 

ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο δηαζέηνπλ άδεηα εκπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο Α‟, ζχκθσλα κε ην 6ν άξζξν ηνπ Ν. 

3054/2002, δχλαληαη λα ηελ πξνζθνκίζνπλ ζηε ζέζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ή ηεο άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο πσιεηή 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο.  
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Β) Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη  ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν γίλεηαη ε δηχιηζε θαη επεμεξγαζία ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαπζίκνπ, 

θαζψο θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ.  

Γ) Τπεχζπλε  δήισζε  Ν.  1599/86  κε  ηελ  νπνία  ζα  δειψλνπλ  ηα  ζηνηρεία  δηεχζπλζεο  ηνπ πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ θαζψο θαη φηη 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ έγθαηξε, ζσζηή θαη ρσξίο νπνηνδήπνηε πξαθηηθφ πξφβιεκα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ εληφο 

ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ζηνπο ρψξνπο  πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ζα  θαζνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε, ζηα νρήκαηα θαη 

κεραλήκαηα απηνχ. 

 

Γ) Τπεχζπλε  δήισζε  Ν.  1599/86  κε ηελ νπνία  ν αλάδνρνο ζα εγγπάηαη  φηη ηα πξνζθεξφκελα θαχζηκα  θαη ιηπαληηθά, είλαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο θαη εηδηθφηεξα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηήο.  

Δ)  Όζνλ αθνξά ηα ιηπαληηθά, ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επηπιένλ  κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο ηα θάησζη:  

 

Η)             Σα ιηπαληηθά  

- κπνξεί λα είλαη είηε πξσηνγελή είηε λα πξνέξρνληαη, ελ φισ ή ελ κέξεη απφ αλαδηχιηζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ ιηπαληηθψλ, σο πξντφληα ηζνδχλακα 

(Απφθαζε Σ‟ Κιηκαθίνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, Πξάμε 13/16), θαη ηνχην ζα επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ παξαγσγηθή εηαηξεία κε ηελ 

πξνζθφκηζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ Ν. 1599/1986. Οκνίσο, ε παξαγσγηθή εηαηξεία ζα επηβεβαηψλεη ην ρξφλν εγγχεζεο ησλ ιηπαληηθψλ 

πνπ παξάγεη. 

- Θα ζπλνδεχνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ISO 9001/2008, ISO 14001/2004  θαη OHSAS 18001/2007 ηεο παξαγσγηθήο 

εηαηξείαο, κε αληηθείκελν πηζηνπνίεζεο “ρεδηαζκφο, παξαγσγή, απνζήθεπζε, ζπζθεπαζία, εκπνξία θαη εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε”, γηα φια 

ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά. 

- ζα ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε ηνπ νξγαληζκνχ ACEΑ, θαηαρψξεζεο (πκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ACEΑ) ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

πξντφλησλ ηεο παξαγσγηθήο εηαηξείαο. 

- ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο πνπ δίδεηαη κεηά ηελ θαηαρψξεζή ηνπο ζηνλ θαηάινγν πνπ δηαηεξεί ε Γ/λζε Πεηξνρεκηθψλ ηνπ Γεληθνχ 

Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. Ζ έγθξηζε θπθινθνξίαο ζα θαηαηίζεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη ζα έρεη εθδνζεί απφ ην Γ.Υ.Κ. 

- ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκν έγγξαθν ηεο παξαγσγηθήο εηαηξείαο φπνπ ζα αλαγξάθνληαη φια ηα ηππηθά θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, δείθηεο 

ημψδνπο, ζεκείν αλάθιεμεο, ζεκείν ξνήο-ζφισζεο, αληνρή ζηελ νμείδσζε, ΣΑΝ νμχηεηαο, ΣΒΝ - Αιθαιηθφηεηα, ηέθξα, δείθηεο αληνρήο ηνπ 

ιηπαληηθνχ (150Co) θαζψο θαη δηάξθεηα δσήο ηνπ ιηπαληηθνχ (δηαλπζέληα ρικ. νρήκαηνο ή ψξεο ιεηηνπξγίαο). 

 

 Eπίζεο, νη ζπµµεηέρνληεο πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζµνχ λα θαηαζέζνπλ µε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 

1599/1986 ηνπ δηαγσληδφµελνπ φηη έρεη ιάβεη γλψζε ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο θαη θπξίσο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ µε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείµελσλ λφµσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 

εκεηψλεηαη:  

Εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκωλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηωλ ωο άλω ζηνηρείωλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεωηηθά από ηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα 

πξνζθνκηζζνύλ ζε πξωηόηππε κνξθή ζύκθωλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή 
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ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα 

έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ 

πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα 

ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ 

απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο 

10.3. Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξάο» 

ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα. 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».  

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη 

ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν δχλαηαη λα ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf. 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηo πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ θάζε 

είδνπο θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ, φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ ΤΠΑΝ, γηα ηελ πεξηθεξεηαθή 

ελφηεηα Βνησηίαο, ηεο  Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο γηα ηα πγξά θαχζηκα θαη ην εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) επί ησλ ηηκψλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο γηα ηα ιηπαληηθά. 

Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο νη 

ζπκκεηέρνληεο,  ζε θάζε θαηεγνξία θαπζίκνπ  ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ ηηκή κε δχν  (2) δεθαδηθά ςεθία   ή κε ηξία (3)  δεθαδηθά 

ςεθία (αξηζκφ) πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηελ Σηκή Αλαθνξάο πνπ ηίζεηαη ζηελ παξνχζα 

Γηαθήξπμε γηα ην αληίζηνηρν ππφ πξνκήζεηα είδνο (θαχζηκα).  

Δηδηθφηεξα ,  νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα  ζπκπιεξψζνπλ ζην ζχζηεκα,  σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ ηηκή κε δχν (2) δεθαδηθά ςεθία γηα ην πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο θαη ηελ ακφιπβδε βελδίλε, ελψ γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο (ληίδει) ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ ηηκή κε ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία. 

Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ  

Παξάδεηγκα: 

Σηκέο Αλαθνξάο γηα ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ: 

Σ αλαθνξάο Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο ρσξίο ΦΠΑ = 0,78 

Σ αλαθνξάο Πεηξειαίνπ Κίλεζεο ρσξίο ΦΠΑ = 1,024 

Σ αλαθνξάο Βελδίλεο Ακφιπβδεο ρσξίο ΦΠΑ = 1,22 

Α) Έζησ φηη ν ζπκκεηέρσλ έρεη πξνζθέξεη έθπησζε επί ηεο ηηκήο (φπσο αθξηβψο δεηείηαη απφ ηε Γηαθήξπμε), π.ρ. 2% γηα ην Πεηξέιαην Κίλεζεο. ηελ 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ζπκπιεξψζεη σο ηηκή πξνζθνξάο 1,024 - (1,024  × 0,02) =1,004 

Αλ πξνζθεξζεί αξλεηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο, π.ρ. 2% γηα ην Πεηξέιαην Κίλεζεο, ηφηε ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα ζπκπιεξψζεη σο ηηκή πξνζθνξάο πξνζθνξάο 1,024 + (1,024  × 0,02) =1,044 
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Β) Έζησ φηη ν ζπκκεηέρσλ έρεη πξνζθέξεη έθπησζε επί ηεο ηηκήο (φπσο αθξηβψο δεηείηαη απφ ηε Γηαθήξπμε), π.ρ. 2% γηα  Βελδίλε Ακφιπβδε. ηελ εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ζπκπιεξψζεη σο ηηκή πξνζθνξάο 1,22 - (1,22  × 0,02) =1,20 

 

Αλ πξνζθεξζεί αξλεηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο, π.ρ. 2% γηα ην Πεηξέιαην Κίλεζεο, ηφηε ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα ζπκπιεξψζεη σο ηηκή πξνζθνξάο πξνζθνξάο 1,22 + (1,22  × 0,02) =1,24 

 

 

 

 

 

Καζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά 

αξρεία, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα  ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄, ζε κνξθή pdf. 

 

Ζ αλσηέξσ απαίηεζε είλαη απαξαίηεηε θαη ζα πξέπεη λα ηεξεζεί απφ φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζθνξά  ζα απνθιείεηαη απφ 

ηα ππφινηπα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο γηα θάζε είδνο θαπζίκνπ. 

 

 Αλάδνρνο αλαθεξχζζεηαη απηφο πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζηα θαχζηκα θαη ηε ρακειφηεξε ηηκή ζηα ιηπαληηθά ζην 

ζχλνιν ηεο ΟΜΑΓΑ, δειαδή πξνζέθεξε ζπλνιηθά ηε ρακειφηεξε ηηκή. 

 Δάλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα ηηκή, δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ηνπο.    

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:  

α. Ο πξνζθέξσλ κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ  ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο,  

β. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απφ ηνλ ίδην δηαγσληδφκελν δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο.                 

γ. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη εθφζνλ ππάξμνπλ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.               

δ. Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο 

ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, θαη γηα ηε ζπλνιηθή πξνθεξπρζείζα 

πνζφηεηα ησλ εηδψλ ηεο θάζε νκάδαο. Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ πνζνηήησλ θαη ησλ εηδψλ ηεο 

θάζε νκάδαο. 

ε. Πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη ζε επξψ ζε ζηαζεξέο ηηκέο αλαθνξηθά κε ηα πγξά θαχζηκα ή κε 

νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν πέξαλ απηνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 01, ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

 

Δπηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 
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Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη 

θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ 

ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κία κφλν πξνζθνξά.  

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ησλ ηερληθψλ ή εκπνξηθψλ απνξξήησλ θαη ησλ εκπηζηεπηηθψλ πηπρψλ ησλ πξνζθνξψλ. 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαζ‟ φιε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. Μπνξνχλ επίζεο λα απαηηήζνπλ απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην πξφζσπν 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, 

αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ 

π.δ. 28/2015 (Α'34). 

 

Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο. Γη' απηφ νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα 

ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ  θάζε ΟΜΑΓΑ θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο φπσο, 

αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.    

 

Άξζξν11ν 

Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ πελήληα (150) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη‟ αλψηαην φξην εθαηφλ είθνζη (150)  

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ κελψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 97 ηνπ Ν. 4412/2016. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ 

παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο εάλ ζπκθσλεί ν κεηνδφηεο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, 

απνδερφκελνο ηελ εθ λένπ παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
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Άξζξν 12ν 

Πνηφηεηα Τιηθψλ – Έιεγρνο Τιηθψλ – Γείγκαηα 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ‟ 

αξηζ. 20/2017 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

ηε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί ν αλάδνρνο ζα εγγπεζεί φηη ηα πξνζθεξφκελα θαχζηκα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ησλ επηζήκσλ θξαηηθψλ θνξέσλ, φηη έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλ νη φξνη 

απηνί, φηη είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλα ζψκαηα, πξνζκίμεηο  θ.ι.π. θαη φηη είλαη θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ηα πξννξίδεη ν 

Γήκνο. 

Ο Γήκνο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη φηη παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο 

πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λ‟ αληηθαηαζηήζεη, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γήκνπ θάζε πνζφηεηα θαπζίκνπ πνπ πξνκήζεπζε, κέζα ζε πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο, αθφηνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ δηαβεβαηψζεσλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη πσο ην κέγηζην πνζνζηφ θαπζίκνπ πνπ 

πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί δελ ζα ππεξβαίλεη ην 5% ηεο αλαιεθζείζεο πξνκήζεηαο. Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ πγξψλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θαη απνζηνιήο ζηνλ θνξέα ησλ λέσλ, ζ‟ αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ, ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

Σα απαηηνχκελα δείγκαηα, εάλ απαηηνχληαη, ζα ιακβάλνληαη έγθαηξα πξν ηεο ρξήζεσο παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαη ζα βαξχλνπλ 

ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα εμεηάδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. ηε ζπλέρεηα, φηαλ απαηηείηαη, ηα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη γηα εμέηαζε ζε θαηάιιειν θξαηηθφ 

εξγαζηήξην. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια θαη ζα αλαγξάθνπλ ην φλνκα ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ηα πιηθά εκπνξίνπ, ηελ 

νλνκαζία ηεο πξνκήζεηαο θαη ην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ. Δπίζεο αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ ειέγρνπ ζηνλ νπνίν ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά. 

Γηα ηα είδε πνπ δχλαηαη λα πάλε ζε ρεκηθή εμέηαζε ηζρχνπλ φζα νξίδνπλ νη ζρεηηθέο εγθχθιηνη ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. 

Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θαη απνζηνιήο ζηνλ θνξέα ησλ λέσλ, ζ‟ αληηθαηάζηαζε ησλ 

αθαηάιιεισλ πξντφλησλ, ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ηνπ αθαηάιιεινπ θαπζίκνπ ή ιηπαληηθνχ, επήιζε θζνξά ζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ζηα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λ‟ αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε απφ ην αθαηάιιειν πξντφλ. 

Δπηπιένλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί πξφζηηκν, ην νπνίν νθείιεη λα θαηαβάιεη σο απνδεκίσζε πξνο 

ηνλ Γήκν ή ην λνκηθφ πξφζσπν, γηα ηε βιάβε πνπ πξνθάιεζε. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαβάιεη ην πξφζηηκν θεξχζζεηαη έθπησηνο, κ‟ φιεο ηηο λφκηκεο 

ζπλέπεηεο. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο θαηαζηεί ππφηξνπνο κε ηελ πξνκήζεηα αθαηάιιεινπ πγξνχ θαπζίκνπ ή ιηπαληηθνχ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, κ‟ φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 214 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν  13
ν
                                                                                                                                                                                                           

 Πξνέιεπζε ησλ θαπζίκσλ                                                                                                           

1. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ πνπ πξνζθέξνπλ.                                                                                                          

2. Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν γίλεηαη ε δηχιηζε θαη επεμεξγαζία ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ 

είδνπο θαπζίκνπ, θαζψο θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε. Δάλ δηαπηζησζεί απφ ην Γήκν αλππαξμία ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ 
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δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά, ηφηε απηή απνξξίπηεηαη θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θνηλνπνηείηαη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο - Γεληθή 

Γξακκαηεία Δκπνξίνπ γηα ηελ επηβνιή πνηλήο απνθιεηζκνχ ηνπ δειψζαληνο απφ δηαγσληζκνχο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ηνπ Γεκνζίνπ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζην εξγνζηάζην πνπ δειψλεηαη γηα ηε δηχιηζε θαη επεμεξγαζία κεξηθψο ή νιηθψο ηνπ θάζε 

είδνπο θαπζίκνπ έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α. πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.                                                                                                                                                              3. Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δελ 

επηηξέπεηαη ε αιιαγή ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δειψζεθαλ κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη 

κεηά απφ γλψκε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αιιαγή ησλ  εγθαηαζηάζεσλ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.                                                                                                                                    

4. Γηχιηζε θαη επεμεξγαζία ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαπζίκνπ ζε εξγνζηάζην άιιν απφ εθείλν πνπ δειψζεθε ζηελ πξνζθνξά, ρσξίο πξνεγνχκελε 

έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ κε ηηο λφκηκεο θπξψζεηο. 

 

Έιεγρνο  εγθαηαζηάζεσλ πξνζθέξνληνο ή  ππνθαηαζθεπαζηνχ. 

1.Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, ηα έμνδα ηεο εηδηθά 

γηα ην ζθνπφ απηφ ζπζηαζεηζνκέλεο ηξηκεινχο επηηξνπήο βαξχλνπλ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνπο πξνζθέξνληεο θαη‟ αλαινγία. 

2. Ζ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ εμφδσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί εμφδσλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ππαιιήισλ 

ηνπ Γεκνζίνπ, δηελεξγείηαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ ππφρξενπ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ εληφο ηεο νξηδφκελεο 

πξνζεζκίαο, ε πξνζθνξά ηνπ ππφρξενπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ αμηνινγείηαη. 

 

Άξζξν 14ν 

Δγγπήζεηο 

14.1. Πεξηερφκελν εγγπήζεσλ 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο θαη θαιή εθηέιεζεο  εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα 

ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ 

νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο 

φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη 

ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη 

ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο 

εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
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14.2. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 

α. Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζεο 

δαπάλεο θάζε νκάδαο , εθηφο Φ.Π.Α., ήηνη: 

α) γηα ηελ ΟΜΑΓΑ 1 - ΚΑΤΗΜΑ Γ.Δ. ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ ΚΑΗ Γ.Δ. ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ ζην πνζφ ησλ 6.790,07 € 

β) γηα ηελ ΟΜΑΓΑ 2 -  ΚΑΤΗΜΑ Γ.Δ. ΣΑΝΑΓΡΑ ζην πνζφ ησλ 1.871,11 € 

γ) γηα ηελ ΟΜΑΓΑ 3 - ΚΑΤΗΜΑ Γ.Δ. ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ ζην πνζφ ησλ 2.269,47 € 

δ) γηα ηελ ΟΜΑΓΑ 4 – ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ Ν.Π.Γ.Γ. ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ ζην πνζφ ησλ 472,18 € 

ε) γηα ηελ ΟΜΑΓΑ 5 – ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ζην πνζφ ησλ 958,83 € 

Σέινο, γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ζχλνιν ησλ νκάδσλ ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 12.361,66 €. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο, 

άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε 

ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

 

 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:  

α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ, θαη   

γ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην,   

 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 9.1 έσο 9.3, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

14.3. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

α. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ  5% ηεο ζχκβαζεο ηνπ/ησλ ππφ πξνκήζεηα είδνπο /εηδψλ εθηφο Φ.Π.Α. πνπ αληηζηνηρεί ζηα είδε ηεο νκάδαο ή ησλ νκάδσλ  

γηα ηα νπνία θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη  ζα θαηαηεζεί ζηελ Τπεξεζία πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.  

Σν πεξηερφκελν ηεο εγγχεζεο δηακνξθψλεηαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ε παξάγξαθνο 14.1 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ  Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, αλαθέξεηαη ν αξηζκφο θαη ν ηίηινο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

14.4.  Καηά ηα ινηπά, γηα ηηο εγγπήζεηο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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Άξζξν 15ν 

Γιψζζα – Καηάξηηζε & ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ 

 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη φια ηα ζηνηρεία απηήο, θαζψο θαη θάζε έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, ζα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα ή ζα ζπλνδεχνληαη απφ λφκηκε ειιεληθή κεηάθξαζε. Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε Διιεληθή. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ζα 

ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά 

δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε 

απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ 

κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο 

θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν 

έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ 

 

Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ, πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, ησλ ππνςεθίσλ, ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπ αλαδφρνπ δηεμάγνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ Τπεξεζία κε δηάζεζε δηεξκελέσλ. 

Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερόκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα  ρσξίο 

λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

 

Άξζξν 16ν 

Σηκέο Πξνζθνξάο 

 

Πξνζθνξά πνπ δελ ππνβάιιεηαη ζε επξψ  θαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Πξνζθνξά απφ ηελ νπνία  δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα  ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο θαη επνκέλσο  ε ηηκή, γηα ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα θάζε 

νκάδαο , απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. Δπίζεο 

απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ δελ έρεη θαηαηεζεί ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν έληππν 

πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο 
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Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα είλαη εληφο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο 

είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. 

1) ηελ ηειηθή ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α. 

2) Ο Οηθνλνκηθφο θνξέαο (Πξνκεζεπηήο), ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα βαξχλεηαη κε ηηο δαπάλεο γηα ηε κεηαθνξά θαη 

παξάδνζε ησλ εηδψλ, ηα έμνδα δεηγκαηνιεςίαο θαη δαπάλεο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηάο ηνπο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί ε Τπεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα κέρξη θαη ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο, ηα έμνδα δεκνζίεπζεο θαη γεληθά κε θάζε απαηηεηή δαπάλε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

3) Πξνζθνξέο πνπ δίλνπλ ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο ή ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

4) Ο Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ην ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο. 

5) Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

6) Όηαλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ηα έξγα, ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 88 θαη 89 

ηνπ Ν. 4412/2016. 

7) Σν πνζνζηφ έθπησζεο παξακέλεη ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ζε φηη αθνξά ηα πγξά θαχζηκα, θαη ηα ιηπαληηθά 

8) Ζ ηηκνιφγεζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηε κέζε ηηκή ηεο εκέξαο παξάδνζεο ή ηεο 

ακέζσο πξνεγνχκελεο εθφζνλ δελ ππάξρεη Γειηίν Σηκψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο. 

Δθφζνλ θαηά ηελ ψξα θαη εκέξα παξάδνζεο ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία δελ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ην αληίζηνηρν Γειηίν Σηκψλ, νθείιεη λα εθδψζεη δειηία 

απνζηνιήο γηα ηελ πνζφηεηα θαη ην είδνο πνπ παξαδφζεθε, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηκνινγήζεη κε βάζε ην Γειηίν Σηκψλ πνπ ζα ηεο  απνζηείιεη ε Τπεξεζία 

 

 

Άξζξν 17ν 

Γηαδηθαζία Ζιεθηξνληθήο Απνζθξάγηζεο ησλ Πξνζθνξψλ 

 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

θαη ψξα 11:00 πκ  κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ) θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 

Πξνζθνξά». 

Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ. 
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Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα 

έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 

Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ 

πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο 

δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, είηε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ 

νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα 

νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. Γεληθφηεξα  νη δηεπθξηλήζεηο  επί ησλ θαηαηεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/2016.   

Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κηα εηαηξίεο ή έλσζε πξνκεζεπηψλ, νχηε λα ζπκκεηάζρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο πνπ θαηαζέηεη εθηφο απφ κία κε 

ηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 

Άξζξν 18ν 

Γηαδηθαζία Ζιεθηξνληθήο Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ 

 

1. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκνδίσλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δηδηθφηεξα: 

α. Σέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά νη (ππν)θάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» θαη νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ 

πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα/εηδνπνίεζε, πνπ 

παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

β. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη ηνπο ελζθξάγηζηνπο θαθέινπο κε ηα ηπρφλ επηκέξνπο απαηηνχκελα ζε έληππε κνξθή 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζθνξψλ, ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ Τπεξεζία ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ επηηξνπή 

απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο θαη ηνπο ππνθαθέινπο κε ηελ έλδεημε «Δπηκέξνπο Έληππα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο».  

γ. Μεηά θαη ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ – ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 

δ. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πξνρσξεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ 

πιεξφηεηα θαη ηελ λνκηκφηεηά ηνπο – ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα – θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα ηε ζπκθσλία ή αζπκθσλία ηνπο κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο /απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο .  
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ε. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πξνηείλεη ηνλ απνθιεηζκφ πεξηπηψζεσλ παξαβίαζεο ησλ φξσλ ή έιιεηςεο δηθαηνινγεηηθψλ, 

ραξαθηεξίδεη πνηεο πξνζθνξέο θξίλνληαη «ηππηθά απνδεθηέο ή κε» θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ην νπνίν θαη απνζηέιιεηαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.   

ζη. Αθνινπζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφκελα έθδνζε απφθαζεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη 

ειεθηξνληθά ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο, 

απνζηέιιεηαη κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε. 

δ. Πεξίπησζε άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά εθηειεζηψλ πξάμεσλ (απφθαζε Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο) κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηε πιήξε γλψζε 

ηεο πξάμεο θαη ηεο αηηηνινγίαο απηήο.  

ε. Γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – ηερληθή πξνζθνξά), θαηά ην αλσηέξσ ζηάδην θαη κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε 

ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ - πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ γηα ην ζηάδην, νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ε εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ 

απνθιεηζηεί θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, απνζηέιιεηαη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα (κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο) γηα ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

ζ. ηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ εκεξνκελία , ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά θαη νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη ζπκκεηέρνληεο 

ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα/εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

η. Καηφπηλ  ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ  πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, θαηά ηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

ειέγρνληαη έλαληη ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη φζεο θξηζνχλ παξαδεθηέο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο.   Ζ επηηξνπή εηζεγείηαη / 

γλσκνδνηεί κε πξαθηηθφ επί ηεο απνδνρήο ή κε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη επί ηεο αλάδεημεο απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, ην νπνίν ππνβάιιεηαη αξκνδίσο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο. 

ηα. ηε ζπλέρεηα, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εθδίδεη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηελ απφθαζε γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη 

ειεθηξνληθά ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο, 

απνζηέιιεηαη κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα ελεκέξσζε. Πεξίπησζε άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο θαηά εθηειεζηψλ πξάμεσλ (απφθαζε Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο) κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηε πιήξε γλψζε ηεο πξάμεο θαη ηεο αηηηνινγίαο απηήο. 

 

Άξζξν 19ν 

Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή Γηθαηνινγεηηθψλ 

 

1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, εηδνπνηείηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη  ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πξφζθιεζεο ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 

λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο ην πνιχ  είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (A' 74), φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ Ν. 4412/2016), φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, σο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζεο Γηαθήξπμεο (άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016), θαζψο 

θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζεο Γηαθήξπμεο (άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4412/2016). Σα δηθαηνινγεηηθά απηά 

απνζηέιινληαη ζε ςεθηαθή κνξθή (αξρεία .pdf) κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ θαη πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο ηξηψλ 

ΑΔΑ: 703ΓΩΗΒ-1ΨΦ





Σελίδα 62 από 79 
 

εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο,  ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη ηα 

παξαθάησ: 

α.  Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ φπνπ ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα - είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ, νη νπνίεο 

είλαη ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ  θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ  ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

β.  Πηζηνπνηεηηθφ/ ά  ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν/α  λα πξνθχπηεη φηη ηφζν  θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ  ηνπ δηαγσληζκνχ, φζν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο είλαη ελήκεξνο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο ζε αζθαλιζηικά ηαμεία  πξνο φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ. 

γ.  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, πνπ ζα αλαθέξεη φινπο αλεμαηξέησο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή 

εηζθνξψλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο:  

 Αθνξά θαη ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο νξγαληζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα  

 Οη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο φζν θαη 

γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ 

 Οη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο 

θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. 

 Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο 

θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ.  

 Οη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο 

πξνζσπηθφ. Γελ ζα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο 

ε  θάζε  πεξίπησζε  ν  νξγαληζκφο  θνηλσληθήο  αζθάιηζεο  ζηνλ  νπνίν  είλαη  αζθαιηζκέλνο  θάζε απαζρνινχκελνο  ζηελ  επηρείξεζε  ηνπ  

ζπκκεηέρνληνο,  ζα  πξνθχπηεη  θαηά  θαλφλα  απφ  ην θαηαζηαηηθφ  θαη  απφ  ηελ  ζεσξεκέλε  θαηάζηαζε  πξνζσπηθνχ  θαηά  εηδηθφηεηα  ζηελ  νπνία  ζα 

εκθαίλεηαη  ν  αζθαιηζηηθφο  νξγαληζκφο  πνπ  είλαη  αζθαιηζκέλνο  ν  θάζε  απαζρνινχκελνο  ζηελ επηρείξεζε.  

δ.  Πηζηνπνηεηηθφ/ α  ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηφζν  θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ  ηνπ δηαγσληζκνχ, φζν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο  είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ  

ε.  Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπν/εθπξφζσπφ ηνπ. 

ζη.  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ εθδφζεσο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο  απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Αξζξν 8Α ηεο παξνχζεο  

 

Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: 

1. Σα θπζηθά πξφζσπα. 

2.  ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 
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3. ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, 

θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

4. ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ δελ είλαη ιεπθφ ζα ππνβάιιεηαη έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο ή πκβνιαηνγξάθνπ, 

πεξί ησλ αδηθεκάησλ πνπ αθνξνχλ νη θαηαδίθεο πνπ είλαη γξακκέλεο ζην κεηξψν. Αλ απφ ηελ έλνξθε βεβαίσζε πξνθχπηεη φηη θάπνηα απφ ηηο θαηαδίθεο 

αθνξά αδίθεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, πξνζθνκίδεηαη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί αλ ην αδίθεκα αθνξά ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζεο. Ζ έλνξθε βεβαίσζε δηαηεξεί ηελ ηζρχ ηεο γηα φζν ρξφλν 

αληηζηνηρεί ζην πεξηερφκελν ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ. Σελ έλνξθε απηή βεβαίσζε ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζε ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf. 

δ.  Πηζηνπνηεηηθφ/ά,   ην/ηα νπνίν/α  λα έρεη εθδνζεί εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ  πξηλ  απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο, ηεο  αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δεν ηελεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δεν ηελεί ςπό διαδικαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο 

απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

ε.  Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ κεηνδφηε, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε Φ.Δ.Κ., ή 

απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ, ηα ππφινηπα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ 

πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

1. Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην 

νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο.  

2. Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. θαη  

3. Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο 

θαηαζηαηηθνχ  

Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ δχν (2) κήλεο πξηλ 

απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην 

ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη θαηαηεζεί. 

 

Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ 

απφ έλνξθε δήισζε ηνπ κεηνδφηε πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε δήισζε, απηφ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε Τπεχζπλε δήισζε ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο -κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο  ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
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Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά 

ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ.   

Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί κέζα ζην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα πηζηνπνηεηηθά, αληί ησλ νπνίσλ 

ππνβάιινληαη.  

Όια  ηα  αλσηέξσ  έγγξαθα  πνπ  πξνζθνκίδνληαη  απφ  αιινδαπέο  εηαηξείεο  πξέπεη  λα  είλαη επηθπξσκέλα απφ  ηελ  θαηά  λφκν  αξκφδηα  αξρή  ηνπ  

θξάηνπο  ηεο  έδξαο  ηνπ  ηδξχκαηνο  θαη  λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηε Διιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α ' 188). 

 

ε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ζηνηρεία έρνπλ ηε κνξθή θαη ηνλ ηχπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε 

λνκνζεζία απφ ηελ νπνία  δηέπνληαη.  

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηζρχνπλ ηα εμήο γηα  φιεο ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ θαηαηίζεληαη εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ  ζηνλ δηαγσληζκφ : 

 Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, φπνπ απηέο απαηηνχληαη, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξνπλ εκεξνκελία ηαπηφζεκε κε απηή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο 

ηνπο, ε νπνία φκσο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.). 

 Όηαλ ν ππνςήθηνο πάξνρνο είλαη Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαη ν ππνγξάθσλ ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα 

ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

 Οη ππεχζπλεο δειψζεηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. απαηηείηαη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο, ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ δηθαίσκα ππνγξαθήο θαη εθπξνζψπεζεο, επνκέλσο ζα ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θαη ζα ππνγξάθεη 

νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

 Οη δειψζεηο ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα έρνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνγξάθνληνο (νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκα παηέξα θαη κεηέξαο, 

εκεξνκελία θαη ηφπν γέλλεζεο, αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ηειέθσλν, ηφπν θαη δηεχζπλζε θαηνηθίαο θιπ.), ψζηε λα είλαη νξζέο θαη πιήξεηο ζε 

ζηνηρεία ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/1986. 

 Τπεχζπλεο δειψζεηο νη νπνίεο θαηαηίζεληαη σο δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα εθ κέξνπο άιινπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θη φρη εθ κέξνπο ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ  (Πρ παξαγσγηθήο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηα ιηπαληηθά ) ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΊΣΑΗ  λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο ή λα θέξνπλ  

βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή, σζηφζν πξέπεη λα θέννπλ φια ηα σο άλσ αλαθεξζέληα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ζηηο ΤΓ  

 

3. Δθηφο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά ζην Δ..Ζ.ΓΖ. θαη ηα θάησζη:  

 αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ εθφζνλ έρνπλ ππνρξέσζε ζπληάμεσο ηζνινγηζκψλ,  θαηά ηξείο (3) πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, απφ ηηο νπνίεο ζα απνδεηθλχεηαη ε αλά έηνο θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο 

Δθ’ φζνλ νη Τπνςήθηνη ζηεξίδνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ ηφηε ζηνλ Τπνθάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιεθζνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 

 α)  φια ηα αληίζηνηρα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο  γηα θάζε θνξέα πνπ δηαζέηεη είηε ηελ  ρξεκαηννηθνλνκηθή είηε ηελ  επαγγεικαηηθή / ηερληθή 

ηθαλφηεηά ηνπ  ζηνλ Τπνςήθην. 
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 ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη επίζεο  Απφθαζε ησλ απνθαζηζηηθψλ νξγάλσλ ηνπ θνξέα πνπ δηαζέηεη ζηνλ πξνζθέξνληα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ή/θαη 

ηερληθή ή/θαη επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, πεξί ηεο δέζκεπζεο ηνχηνπ λα δηαζέζεη πξάγκαηη ζηνλ πξνζθέξνληα ηνπο  πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

απφδεημε  ησλ αλσηέξσ θαζψο θαη πεξί ηεο δέζκεπζήο ηνπ λα ζέζεη απηνχο ηνπο πφξνπο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνζθέξνληα 

θαζφιε ηελ θαιππηφκελε απφ ηελ ζχκβαζε ρξνληθή πεξίνδν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ρξνληθήο παξάηαζήο ηεο. 

Ζ  επίθιεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ νηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηερληθήο  εκπεηξίαο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη πξάγκαηη κεηαθέξεηαη πξνο ηνλ 

πκκεηέρνληα Τπνςήθην κέζσ δεζκεπηηθήο χκβαζεο πνπ θαζνξίδεη  επαθξηβψο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο πνπ ζα δηαζέζεη ν Γαλείδσλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ρξνληθήο παξάηαζήο ηεο. 

 Δπίζεο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη φια ηα  λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ θνξέα (Ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ γηα ηηο Α.Δ θαη ΔΠΔ ΦΔΚ ηζρχνλ εθινγήο Γ. θαη 

ζπγθξφηεζεο Γ. ζε ζψκα), 

 

Όια ηα αλσηέξσ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο/ Καηαθχξσζεο ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ην κεηνδφηε ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θαη  θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή (π.ρ. 

Τπεχζπλεο Γειψζεηο). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο/Καηαθχξσζεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη δελ έρνπλ 

εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ηφηε νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα ηα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζία 

Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ (Γήκνο Σαλάγξαο) ζε έληππε κνξθή, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή (κε 

δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά). 

Χο ηέηνηα ζηνηρεία είλαη ελδεηθηηθά ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ πξσηνδηθείσλ, ηεο Γ.Ο.Τ θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηεο παξαγξάθνπ 8 

πιελ ησλ ΦΔΚ. 

  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ή δελ αλαξηεζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ο 

Γήκνο κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη' αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/2016 είλαη ςεπδή 

ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο κεηνδφηεο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν. 4412/2016, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθχξσζε 

γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ 

αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ 

ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ αλαξηήζεη θαη ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε 

ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 
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Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαξηήζεθαλ θαη πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη ηα άξζξα 75, 76 θαη 77 ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 

ηνπ Ν. 4412/2016, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016, 

εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν. 4412/2016, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 

ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/2016 ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

 

Άξζξν 20ν 

Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε θαθέινπ <∆ηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο > 

 Ζ   ειεθηξνληθή   απνζθξάγηζε   ηνπ   θαθέινπ   «∆ηθαηνινγεηηθά   θαηαθχξσζεο»   ηνπ  πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 

γίλεηαη   ην πνιχ ζε  δχν εξγάζηµεο εµέξεο  µεηά  θαη  ηελ  πξνζθφµηζε  ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ  ζε  έληππε  µνξθή,  χζηεξα  απφ  ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ 

ζπµµεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη µέζσ ηνπ αξµφδηνπ πηζηνπνηεµέλνπ 

ζην ζχζηεµα  ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ήηνη Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ  ∆ηαγσληζµνχ , εθαξµφδνληαο ηηο  θείµελεο δηαηάμεηο γηα ηελ 

αλάζεζε δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ.  

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπµµεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ έρνπλ ειεθηξνληθή  πξφζβαζε ζην πεξηερφµελν ηνπ θαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά 

Καηαθχξσζεο» πνπ   απνζθξαγίζζεθε.  

 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ:  

1. Πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» ζε ζπλδπαζµφ θαη µε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ  ππεξεζία ηνπ ∆ήµνπ ζε έληππε µνξθή. Ζ  αξµφδηα Γλσµνδνηηθή Δπηηξνπή ή άιινη πηζηνπνηεµέλνη ρξήζηεο απφ ηελ ππεξεζία πνπ  

δηελεξγεί ην δηαγσληζµφ απεπζχλνπλ αηηήµαηα ζηνπο πξνζθέξνληεο γηα παξνρή  δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη πξνζθέξνληεο 

παξέρνπλ ηηο  δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζµηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη.  

2. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε 

ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα 

ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 ή 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 4412/2016 είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 

Άξζξν 21ν 

Καηαθχξσζε – χλαςε χκβαζεο 

1. Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζε πξνκεζεπηή (ή πξνκεζεπηέο) 

ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηε δηαθήξπμε θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νπζηψδεηο φξνπο θαη  πνπ ζα 
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πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζηα εθαηφ (%) αλά ιίηξν ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο αλά είδνο πγξψλ 

θαπζίκσλ, ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ 

Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Βνησηίαο, ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3438/2006. Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ιηπαληηθψλ αλάδνρνο ζ‟ αλαθεξπρζεί ν πξνζθέξσλ κε ηε ρακειφηεξε ηηκή 

2. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 θαη 

επφκελα ηνπ Ν. 3886/2010. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ, 

κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 

3. Ο Γήκνο θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., 

επί απνδείμεη. 

4. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν Γήκνο δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη, θαη 

γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα  ηα δηθαηνινγεηηθά   ηεο παξνχζεο, 

έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

5. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ν Γήκνο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

6. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 

πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 22ν 

Γηθαίσκα άζθεζεο πξνζθπγήο – Πξνζεζκίεο (άξζξα 4 – 5 Ν. 3886/2010 & άξζξα 377 παξ. 1 πεξ. 11, 379 παξ. 11 Ν. 4412/2016) 

 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκηά απφ πξάμε ή 

παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαθήξπμεο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ αθφηνπ 

έιαβε πιήξε γλψζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 3886/2010 (Α΄/147). Ζ πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο εηδηθήο θφξκαο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηελ επηζχλαςε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζε κνξθή αξρείνπ 

ηχπνπ pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο απνζήθεπζεο. 
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ-πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ, 

ζχκθσλα κε ην πην πάλσ άξζξν, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία, ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςή ηεο. 

Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο “Δπηθνηλσλία”. 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3886/2010. 

Ζ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ξεηή ή ζησπεξή απφξξηςε ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηεο, ε άζθεζε απηήο θαη ε πξνζεζκία θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 

θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δθφζνλ αζθεζεί αίηεζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ν αηηψλ εηδνπνηεί ζρεηηθά ηελ Α.Α. κε θάζε πξφζθνξν κέζν, φπσο ηα ειεθηξνληθά θαη ε ηειενκνηνηππία, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο 

απφ ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο. 

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο κε ηελ σο άλσ 

πξνζσξηλή δηαηαγή, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3886/2010 φπσο ηζρχεη. 

 

Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη κεηά ηελ 26
ε
 Ηνπλίνπ  2017 δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Βηβιίνπ ΗV (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη κε ην άξζξν 54 ηνπ Ν. 4465/2017 

 

Άξζξν 23ν 

Τπνγξαθή χκβαζεο 

 

Ο/Οη κεηνδφηεο/εο ππνγξάθεη/νπλ επηκέξνπο ζπκβάζεηο κε ην Γήκν Σαλάγξαο  θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα  γηα ην ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο πνπ ηνπο έρεη 

θαηαθπξσζεί. 

 

ΟΗ ζπκβάζεηο πνπ ζα θαηαξηηζζνχλ γηα ηελ ελ ιφγσ  πξνκήζεηα ζα ηζρχνπλ  γηα δχν έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο . Ο Γήκνο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα παξαηείλεη κνλνκεξψο ηηο ζπκβάζεηο έσο ηεο εμαληιήζεσο  ηνπ χςνπο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ φζνλ αθνξά ηα θαχζηκα θαη έσο 

εμαληιήζεσο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πνζνηήησλ θαη ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα ιηπαληηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ  θαη κέρξη ηελ 

αλάδεημε λένπ κεηνδφηε.  

 

Οη ζπκβάζεηο θαηαξηίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο  θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

ππνγξάθνληαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Οη ζπκβάζεηο ζπληάζζνληαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ θαη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ην Γήκν. 

Οη ζπκβάζεηο δελ κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

1. Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

3. Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο. 

4. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ηελ πνζφηεηα. 
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5. Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. Σν πνζνζηφ έθπησζεο πνπ έρεη πξνζθεξζεί γηα θάζε είδνο θαπζίκνπ ή ηελ ηηκή κνλάδνο γηα ηα ιηπαληηθά. 

6. Σνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 

7. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε. 

8. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

9. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 

10. Σνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή. 

11. Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

12. Σελ παξαιαβή ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ ή ησλ ιηπαληηθψλ. 

 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζζεθε φηαλ: 

α) Έρεη παξαδνζεί νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 

β) Έρεη παξαιεθζεί νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

γ) Έρεη γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ επηβιεζεί ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

δ) Έρνπλ εθπιεξσζεί θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη έρνπλ απνδεζκεπηεί νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά 

ηα πξνβιεπφκελα. 

 

Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ  

 

 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, 

εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, 

ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ 

 

Κήξπμε πξνκεζεπηή έθπησηνπ (άξζξν 203 Ν. 4412/2016) 

Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 

απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ‟ απηή, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 
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Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ‟ απηήλ, εθφζνλ 

δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε, φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα. 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Καηά ηα ινηπά ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη ζ‟ απηφλ νη θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

Άξζξν 24ν 

Υξφλνο – Σφπνο – Σξφπνο  παξάδνζεο 

 

Ζ παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ ιηπαληηθψλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηφπηλ  

έγγξαθεο  εληνιήο  απφ ηηο επηκέξνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ  Γήκνπ. 

Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ θαη ησλ πνζνηήησλ  πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.        

 

Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηνπ Γήκνπ. 

 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή πξνκήζεηαο εγγξάθσο,  ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο (1) εκέξαο, λα 

εθνδηάζεη ηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο ησλ θνξέσλ κε ηελ παξαγγειζείζα πνζφηεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εκεξψλ φζνλ αθνξά  

ηα ιηπαληηθά. Οη παξαδφζεηο ζα γίλνληαη ζηηο έδξεο ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ. 

Ζ ηξνθνδνζία ησλ νρεκάησλ κε πεηξέιαην θίλεζεο θαη βελδίλε ζα γίλεηαη ζε πξαηήξην πνπ ζα νξίζεη ν αλάδνρνο θαη ην νπνίν ζα βξίζθεηαη εληφο ησλ 

Γηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ αλάινγα ηελ ΟΜΑΓΑ ζηελ νπνία αλαθεξχρζεθε κεηνδφηεο  

Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο.     

Χο πξνο ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 206 θη επ. ηνπ Ν. 4412/2016. 

          

 

Άξζξν 25ν 

Παξάδνζε – Παξαιαβή 

1. Ζ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκσλ ή ησλ ιηπαληηθψλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε 

φζα θαζνξίδνληαη  ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο. 

2. Ζ παξαιαβή ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκσλ ή ησλ ιηπαληηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα 

ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν. 

3. Ζ παξαιαβή ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζα εθηειείηαη κε ηελ έθδνζε ππεξεζηαθνχ ζεκεηψκαηνο (εηο δηπινχλ) ππνγεγξακκέλνπ απφ ηνλ πξντζηάκελν 

ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή, ην είδνο ηνπ θαπζίκνπ, ε πνζφηεηα θαη ε εκεξνκελία. Σν έλα 
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ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ζα παξακέλεη ζηνλ πξνκεζεπηή (πξαηεξηνχρν), ελψ ην δεχηεξν αληίγξαθν θξαηείηαη ζηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

ειέγρεηαη ε πνζφηεηα, ην είδνο θαη ε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη. 

Καηά ηελ παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ελππφγξαθν Σηκνιφγην-Γειηίν απνζηνιήο, ζην νπνίν ζα 

αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηνπ είδνπο θαη ε κέζε ιηαληθή ηηκή ηεο εκέξαο παξάδνζεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ην Παξαηεξεηεξίν Σηκψλ Τγξψλ 

Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο Σκήκα Δκπνξίνπ, ηεο Γ/λζεο  Αλάπηπμεο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο, ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Σα παξαζηαηηθά ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία θαζεκεξηλά κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 

  

Άξζξν 26ν 

Κπξψζεηο αλαδφρνπ γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε 

 

1. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

2. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ 

εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 

πνζφηεηαο απηψλ. 

3. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα 

ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο – παξάδνζεο. 

4. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

Άξζξν 27ν 

Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε 

(Άξζξν 213 Ν. 4412/2106) 

 

1.  ε πεξίπησζε, νξηζηηθήο απφξξηςεο ησλ εηδψλ νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ 

Γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ Οξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε άιια πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, κέζα ζε 

ηαθηηθή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Απφθαζε απηή. Ζ πξνζεζκία απηή, δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ κηζνχ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

ζε πεξίπησζε πνπ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ, ν δε Πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο 

παξάδνζεο. Δάλ, ν Πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ, έρεη ιήμεη ν 

ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  

2. Ζ επηζηξνθή ησλ εηδψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή έρεη παξαιεθζεί νξηζηηθά. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε 20 εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ζα ππνβιεζεί 

απαξαίηεηα πέληε (5) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε 
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πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Δάλ, παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαζψο θαη ε παξάηαζε πνπ ηπρφλ ζα ρνξεγεζεί 

θαη ν Πξνκεζεπηήο δελ παξαιάβεη ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν Φνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο θαηά ηα 

ηζρχνληα. 

3.  Με Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ Γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ησλ εηδψλ ζηνλ 

πξνκεζεπηή, ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, ν Πξνκεζεπηήο ζα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε 

πνπ ζα θαιχπηεη ηελ ηπρφλ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. 

 

Άξζξν 28ν 

Κξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή – Πιεξσκή 

 

1.Ο/Οη πξνκεζεπηήο/έο βαξχλεηαη/λνληαη κε φιεο ηηο εθ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξνβιεπφκελεο 

θξαηήζεηο. Ο αλαινγνχλ Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν. 

2. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο ζε βάξνο ησλ νηθείσλ θσδηθψλ αξηζκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2017 θαη 2018. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη απφ ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Ζ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη 

ηκεκαηηθά κεηά απφ ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016. 

ε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152/2013.  

 

Άξζξν 29ν 

Γεκνζηφηεηα – Γαπάλεο δεκνζηφηεηαο 

 

 Πξνθήξπμε χκβαζεο απεζηάιε  κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο., ζα αλαξηεζεί ζην Κεληξηθφ 

Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) θαη ζα  θαηαρσξεζεί  επίζεο  θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. :  

http://www.promitheus.gov.gr,   

Δπίζεο  ε παξνχζα  δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην ΚΖΜΓΖ θαη θαη ζα  θαηαρσξεζεί  επίζεο  θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

Πεξίιεςε ηεο Πξνθήξπμεο χκβαζεο ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010, ζα δεκνζηεπζεί εθάπαμ ζην Σεχρνο 

Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο  Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ εζληθφ θαη ηνπηθφ ηχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66, 377 θαη 

379  ηνπ Ν. 4412/2016.    

Ζ δαπάλε γηα ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, βαξχλεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ δαπάλε θαη ηα έμνδα γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ηεο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο ζηνλ ηχπν βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν. 

Δπίζεο, ην ηεχρνο ηεο αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο κεηά ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο  ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο: http:// www.tanagra.gr/  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

ΔΝΣΤΠΟ  OIKONOMIKH  ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

    

ΟΜΑΓΑ 1 - ΚΑΤΙΜΑ Γ.Δ. ΥΗΜΑΣΑΡΙΟΤ ΚΑΙ Γ.Δ. ΟΙΝΟΦΤΣΩΝ 

 

ΔΗΓΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ lt 

θαη’ έηνο  

ΠΡΟΤΠ/ΜΟ € ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. θαη’ έηνο 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΛΗΑΝΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΠΟΤ 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΔΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΣΗΜΧΝ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ 

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ   

ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 

 

ΑΜΟΛΤΒΓΖ 

ΒΔΝΕΗΝΖ  

19.113,22 

 

27.905,30 

 

 

% 

 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΘΔΡΜΑΝΖ  

38.504,46 

 

36.964,28 

 

 

 

 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΚΗΝΖΖ 

113.254,72 

 

137.038,21 

 

 

 

Ζκεξνκελία: ………………                                                                       

 Γηα    ηνλ  ππνςήθην    Πξνκεζεπηή  

θπαγίδα / Τπογπαθή 

ΑΔΑ: 703ΓΩΗΒ-1ΨΦ
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ΔΝΣΤΠΟ  OIKONOMIKH  ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

 

ΟΜΑΓΑ 2 - ΚΑΤΙΜΑ Γ.Δ. ΣΑΝΑΓΡΑ 

 

ΔΗΓΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ lt 

θαη’ έηνο  

ΠΡΟΤΠ/ΜΟ

 € ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. θαη’ 

έηνο  

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΛΗΑΝΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΠΟΤ 

 ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΔΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΣΗΜΧΝ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΣΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ   

  

ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 

 

ΑΜΟΛΤΒΓΖ 

ΒΔΝΕΗΝΖ  

854,46 

 

1.247,51 

 

 

% 

 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΘΔΡΜΑΝΖ  

34.260,54 

 

32.890,12 

 

 

 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΚΗΝΖΖ 

17.327,92 

 

20.966,78 

 

 

 

Ζκεξνκελία: ………………                                                                       

 Γηα    ηνλ  ππνςήθην    Πξνκεζεπηή 

θπαγίδα / Τπογπαθή 

ΑΔΑ: 703ΓΩΗΒ-1ΨΦ





[75] 
 

ΔΝΣΤΠΟ  OIKONOMIKH  ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

 

ΟΜΑΓΑ 3 - ΚΑΤΙΜΑ Γ.Δ. ΓΔΡΒΔΝΟΥΩΡΙΩΝ 

 

ΔΗΓΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ lt θαη’ 

έηνο  

ΠΡΟΤΠ/ΜΟ 

€ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

θαη’ έηνο 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΛΗΑΝΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΠΟΤ 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΔΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΣΗΜΧΝ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ 

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ   

ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 

ΑΜΟΛΤΒΓΖ 

ΒΔΝΕΗΝΖ  

1.679,10 

 

2.451,48 

 

 

% 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΘΔΡΜΑΝΖ  

34.260,54 

 

32.890,12 

 

 

 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΚΗΝΖΖ 
26.488,21 

 
32.050,74 

 

 

 

Ζκεξνκελία: ………………                                                                       

 Γηα    ηνλ  ππνςήθην    Πξνκεζεπηή 

 

θπαγίδα / Τπογπαθή 

 

ΑΔΑ: 703ΓΩΗΒ-1ΨΦ





[76] 
 

ΟΜΑΓΑ 4 - ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ Ν.Π.Γ.Γ. ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 

 

ΔΗΓΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ lt 

θαη’ έηνο  

ΠΡΟΤΠ/ΜΟ € 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. θαη’ 

έηνο 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΛΗΑΝΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΠΟΤ 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΔΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΣΗΜΧΝ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ 

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ   

ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 

ΑΜΟΛΤΒ

ΓΖ 

ΒΔΝΕΗΝΖ  

  

 

% 

ΠΔΣΡΔΛΑΗ

Ο 

ΘΔΡΜΑΝ

Ζ  15.247,45 14.637,55 

 

 

ΠΔΣΡΔΛΑΗ

Ο 

ΚΗΝΖΖ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 703ΓΩΗΒ-1ΨΦ
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ΔΝΣΤΠΟ  OIKONOMIKH  ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

 

ΟΜΑΓΑ Γ – ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

 

     

Α/Α 

1 ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΒΔΝΕΗΝΖ ΠΟΟΣΖΣΑ θαη’ έηνο  ΠΡΟΤΠΟΛ/ΜΟ(€) θαη’ έηνο  

1Α ΛΆΓΗ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΒΔΝΕΗΝΖ 

388,75 3693,11 

 1Β  ΛΑΓΗ ΑΜΑΝ/ ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ  
43,64 327,32 

2 ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ   

2Α ΛΑΓΗ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 1193,20 11335,42 

5 ΛΑΓΗ ΑΜΑΝ/ ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ 
1491,81 11188,56 

6 ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ  300,28 1951,82 

ΑΔΑ: 703ΓΩΗΒ-1ΨΦ
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 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΟΜΑΓΑ   28496,23 

 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ ΔΠΗ ΣΟΗ % ΔΠΗ 

ΣΧΝ ΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  

 

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ  

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ 

 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία: ………………                                                                        

Γηα    ηνλ  ππνςήθην    Πξνκεζεπηή 

Σθξαγίδα / Υπνγξαθή  

  

 

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 437/2017 

 

Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθνπλ νη εμήο: 

 

Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

 

       ΠΔΡΓΑΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ     1.  ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 

 

 

ΑΔΑ: 703ΓΩΗΒ-1ΨΦ
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2. ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 

 

3. ΓΚΗΝΖ ΗΧΑΝΝΖ 

 

 

4. ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ – ΛΑΦΑΝΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 

 

5. ΠΔΣΡΟΤ ΥΡΖΣΟ 

 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ &  

ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΖ Ο.Δ. 

 

 

 

ΠΔΡΓΑΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

ΑΔΑ: 703ΓΩΗΒ-1ΨΦ
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