
   
ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΣ   ΒΟΛΒΘΣ 
Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 
Α.ΜΕΛΕΤΘΣ  8/2017 

 
 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ,  ΘΕΜΑΝΣΘΣ  ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2017-2018 » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Ρεριεχόμενα 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ .................................................................................................................................. 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ..................................................................................................................... 

1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ.............................................................. 

1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................................................... 

1.5 ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ................................................................................. 

1.6 ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ ........................................................................................................................................................ 

1.7 ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣ........................................................................................................ 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ............................................................................................... 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ............................................................................................................................................. 

2.1.1 Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ .................................................................................................................................. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα τησ φμβαςησ................................................................................... 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίςεων ................................................................................................................................... 

2.1.4 Γλϊςςα............................................................................................................................................................ 

2.1.5 Εγγυήςεισ........................................................................................................................................................ 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΚΙΤΘΙΑ ΡΟΙΟΤΙΚΘΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣ .............................................................................................. 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχήσ .................................................................................................................................... 

2.2.2 Εγγφηςη ςυμμετοχήσ ...................................................................................................................................... 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ......................................................................................................................................... 

2.2.4 Καταλληλόλητα άςκηςησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ.......................................................................... 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ............................................................................................... 

2.2.6 Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα............................................................................................................ 

2.2.7 Πρότυπα διαςφάλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ ............................................. 

2.2.8 τήριξη ςτην ικανότητα τρίτων....................................................................................................................... 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικήσ επιλογήσ.......................................................................................................... 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν ..................................................................................... 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα.................................................................................................................................................... 

2.3 ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ................................................................................................................................................. 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεςησ ......................................................................................................................................... 

2.4 ΚΑΤΑΤΙΣΘ - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ .................................................................................................................... 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολήσ προςφορϊν ............................................................................................................... 

2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολήσ προςφορϊν .................................................................................................... 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ- Σεχνική Προςφορά» ................................................. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομική Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξησ και υποβολήσ οικονομικϊν 

προςφορϊν .................................................................................................................................................... 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν...................................................................................................................... 

2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορϊν........................................................................................................................ 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ........................................................................................ 

3.1 ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ................................................................................................................ 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποςφράγιςη προςφορϊν ........................................................................................................ 

3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορϊν ................................................................................................................................. 

3.2 ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ.................................................... 

3.3 ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ - ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .............................................................................................................................. 

3.4 ΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΡΟΣΩΙΝΘ ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ * ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ ] 

3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ............................................................................................................................................ 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ......................................................................................................................... 

4.1 ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ (ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ, ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ) ............................................................................................................ 



4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ......................................................................................................... 

4.3 ΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ.................................................................................................................................. 

4.4 ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ .......................................................................................................................................................... 

4.5 ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ........................................................................................................... 

4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................................................................  

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................................................................ 

5.1 ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ ................................................................................................................................................. 

5.2 ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ ..................................................................................................... 

5.3 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.......................................................................... 

5.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ............................................................................................................................................... 

6.1  ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΥΛΙΚΩΝ............................................................................................................................................. 

6.2  ΡΑΑΛΑΒΘ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΥΛΙΚΩΝ......................................................................................... 

6.3  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΝΑΥΛΩΣΘΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘΣ ΦΟΤΩΣΘΣ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ................. 

6.4  ΑΡΟΙΨΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ.......................................................................................................... 

6.5  ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΘΨΙΑ – ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ .............................................................................................. 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ................................................................................................................................................................... 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ............................................................................................................................... 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – ΣΥΓΓΑΦΘ ΡΟΧΕΩΣΕΩΝ...............................................................................................................................    

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  ………………………………………………………………………… 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 
 
 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ 

Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ  ΣΤΑΥΟΣ 

Ρόλθ ΣΤΑΥΟΣ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 57014 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ NUTS  NUTS: GR 122 

Τθλζφωνο 23933 30114 / 23973 30220 

φαξ 23930 51674 / 23970 61888 

Θλεκτρονικό ταχυδρομείο 
elenmoschou2@gmail.com    
karagmaria5873@gmail.com 

Αρμόδιοσ για τισ πλθροφορίεσ 
Ελζνθ Μόςχου                   
Μαρία Καραγιάννθ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο www.dimosvolvis.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο   

   
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Βόλβθσ  και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ ΟΤΑ. 
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 
Από κοινοφ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ  
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το δίκαιο των δθμοςίων ςυμβάςεων ςφμφωνα με το Ν.4412/2016. 
Στοιχεία Επικοινωνίασ 
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. (Α/Α: 40364) 
β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr 
γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ. 
δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ διακζςιμα. Θ 
απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν 
διεφκυνςθ (URL) : www.promitheus.gov.gr και www.dimosvolvis.gr 
 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 
Είδοσ διαδικαςίασ 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16. 
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ  χρθματοδότθςθσ  τθσ  παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Βόλβθσ και τα Νομικά Ρρόςωπα του. 

Συγκεκριμζνα για το Διμο Βόλβθσ θ δαπάνθ κα βαρφνει τισ με Κ.Α. 10.6411.0002/0005/0006,  10.6643.0001-
0006, 15.6641.0002/0003/0004/0006, 20.6641.0001-0006, 30.6641.0001-0006, 35-6641.0001-0006, 
35.6644.0001-0006 ςχετικζσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ εξόδων του Διμου για το ζτοσ 2017 και τισ 
αντίςτοιχεσ για το ζτοσ 2018 για το υπόλοιπο τθσ ςφμβαςθσ. 
Για τον  ΟΚΡΑΡ θ δαπάνθ κα βαρφνει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ εξόδων του με Κ.Α. 
02.60.6643.01, 02.60.6643.02, 02.60.6641.01, 02.60.6641.03 για το ζτοσ 2017 και τισ αντίςτοιχεσ για το ζτοσ 
2018 για το υπόλοιπο τθσ ςφμβαςθσ. 
Για τον  ΟΡΑΡ θ δαπάνθ κα βαρφνει τθν ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ εξόδων του με Κ.Α. 
02.6166.43, για το ζτοσ 2017 και τθν  αντίςτοιχθ για το ζτοσ 2018 για το υπόλοιπο τθσ ςφμβαςθσ. 

mailto:elenmoschou2@gmail.com
http://www.dimosvolvis.gr/
http://www.dimosvolvis.gr/


Για τθ ΔΕΥΑΒ  θ δαπάνθ κα βαρφνει τθν ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ εξόδων του με Κ.Α.64.00.00.00 
για το ζτοσ 2017 και τθν  αντίςτοιχθ για το ζτοσ 2018 για το υπόλοιπο τθσ ςφμβαςθσ. Οι ποςότθτεσ που 
αφοροφν τα υγρά καφςιμα των ςχολικϊν μονάδων του Διμου ετϊν 2017-2018 κα βαρφνουν τισ δαπάνεσ για 
τισ αντίςτοιχεσ ςχολικζσ επιτροπζσ τθσ Α’/κμιασ & Β’/κμιασ Εκπαίδευςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2017 και 
2018. (Οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΡΙΤΟΡΕΣ λόγω του ειδικοφ κακεςτϊτοσ, από το οποίο αυτζσ διζπονται, δεν τθροφν 
προχπολογιςμό, και κατά ςυνζπεια δεν υπάρχουν Κ.Α.) 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια καυςίμων κίνθςθσ και κζρμανςθσ  για τισ ανάγκεσ των 
υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ, των νομικϊν του προςϊπων ( ΔΕΥΑΒ, ΟΡΑΡ, ΟΚΡΑΡ )  και των Σχολικϊν 
Επιτροπϊν Α’/κμιασ & Β’/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου για ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ          
( 2017-2018). 
Τα προσ προμικεια καφςιμα προορίηονται για τθν κάλυψθ των αναγκϊν όςον αφορά τθν κίνθςθ των 
οχθμάτων, τθν αποκομιδι απορριμμάτων,  τθ κζρμανςθ δθμοςίων  χϊρων (ςχολεία, Δθμαρχείο κλπ), το 
κόψιμο των χόρτων και γκαηόν, τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν (πλθμμφρεσ, χιονοπτϊςεισ, 
κατολιςκιςεισ), κ.λ.π.. 
Τα καφςιμα κίνθςθσ και το πετρζλαιο κζρμανςθσ δεν μποροφν να αποκθκευτοφν και να διακινθκοφν  από το 
Διμο ι τα Νομικά του Ρρόςωπα, ςυνεπϊσ θ τροφοδοςία των αυτοκινιτων και των κτιρίων κα γίνεται από 
εξωτερικό πρατιριο καυςίμων και για το πετρζλαιο με βυτίο  και ςε τιμζσ λιανικισ πϊλθςθσ. 
 
Τα προσ προμικεια είδθ είναι  : 
 

Α/Α Είδοσ καυςίμου CPV Ρροχπολ/νθ 

Ροςότθτα  

      

Μονάδα 

μζτρθςθσ  

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 09132100-4 23.436,60 ΛΙΤΑ 

2. Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 09134100-8 379.018,20 ΛΙΤΑ 

3. Βενηίνθ Χλοοκοπτικϊν 09132100-4 21.200,00 ΛΙΤΑ 

4. Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 09135100-5 227.500,00 ΛΙΤΑ 

 
Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτισ κάτωκι κατθγορίεσ: 

Α)   ΚΑΤΘΓΟΙΑ : ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ εκτιμϊμενθσ αξίασ 

64.012,90€  πλζον ΦΡΑ 24% 

  

Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

Ροςότθτα  

Μονάδα μζτρθςθσ 

1. Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 82.000,00  ΛΙΤΑ 



      

Β) ΚΑΤΘΓΟΙΑ : ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ εκτιμϊμενθσ αξίασ 

44.126,50€  πλζον ΦΡΑ 24% 

   

Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

ποςότθτα  

Μονάδα μζτρθςθσ 

1. Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 56.500,00  ΛΙΤΑ 

 

Γ) ΚΑΤΘΓΟΙΑ :  ΔΕΥΑ  ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ 

    

Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

ποςότθτα   

Μονάδα 

μζτρθςθσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 2.400,00 ΛΙΤΑ 

2. Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 41.727,00 ΛΙΤΑ 

 

Δ) ΚΑΤΘΓΟΙΑ :  ΟΚΡΑΡ  ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ 
 

Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

ποςότθτα  

Μονάδα 

μζτρθςθσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ   4.032,00 ΛΙΤΑ 

2. Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 13.000,00 ΛΙΤΑ 

 

  Ε) ΚΑΤΘΓΟΙΑ :  ΟΡΑΡ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ 

   

 

Α/Α 

Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

Ροςότθτα  

Μονάδα 

μζτρθςθσ 

1. Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 6.000,00  ΛΙΤΑ 



 

ΣΤ) ΚΑΤΘΓΟΙΑ : ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ   

ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΑ  ΣΤ 1  :   ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ 

  

Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

Ροςότθτα  

Μονάδα 

μζτρθςθσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 2.973,60 ΛΙΤΑ 

2. Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 72.568,80 ΛΙΤΑ 

3. Βενηίνθ Χλοοκοπτικϊν 3.500,00 ΛΙΤΑ 

4. Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 16.000,00 ΛΙΤΑ 

 

  ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΑ  ΣΤ 2 :  ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΡΟΛΛΩΝΙΑΣ  

Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

Ροςότθτα  

Μονάδα 

μζτρθςθσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 2.461,20 ΛΙΤΑ 

2. Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 61.878,60 ΛΙΤΑ 

3. Βενηίνθ Χλοοκοπτικϊν 3.600,00 ΛΙΤΑ 

4. Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 9.000,00 ΛΙΤΑ 

 

ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΑ ΣΤ 3 : ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΕΘΟΥΣΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

Ροςότθτα  

Μονάδα 

μζτρθςθσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 2.973,60 ΛΙΤΑ 

2. Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 42.423,60 ΛΙΤΑ 

3. Βενηίνθ Χλοοκοπτικϊν 3.500,00 ΛΙΤΑ 

4. Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 10.000,00 ΛΙΤΑ 



 

ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΑ  ΣΤ 4 : ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΜΑΔΥΤΟΥ 

  

Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

Ροςότθτα  

Μονάδα 

μζτρθςθσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 2.461,20 ΛΙΤΑ 

2. Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 41.526,00 ΛΙΤΑ 

3. Βενηίνθ Χλοοκοπτικϊν 3.400,00 ΛΙΤΑ 

4. Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 10.000,00 ΛΙΤΑ 

 

ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΑ  ΣΤ 5  : ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

  

        

 

 

 

 

 

ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΑ  ΣΤ 6 :  ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΝΤΙΝΑΣ  

Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

Ροςότθτα  

Μονάδα 

μζτρθςθσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 3.161,40  ΛΙΤΑ 

2. Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 73.203,00  ΛΙΤΑ 

3. Βενηίνθ Χλοοκοπτικϊν 3.700,00  ΛΙΤΑ 

4. Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 15.000,00  ΛΙΤΑ 

 

Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

Ροςότθτα  

Μονάδα 

μζτρθςθσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 2.973,60 ΛΙΤΑ 

2. Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 45.691,20 ΛΙΤΑ 

3. Βενηίνθ Χλοοκοπτικϊν 3.500,00 ΛΙΤΑ 

4. Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 10.000,00 ΛΙΤΑ 



Ρροςφορζσ υποβάλλονται για μία ι περιςςότερεσ εκ των κατθγοριϊν  / υποκατθγοριϊν τθσ προμικειασ. Θ 
προςφορά κα αφορά το ςφνολο των ποςοτιτων τθσ κάκε κατθγορίασ. Ρροςφορά θ οποία κα δίδεται για 
μζροσ τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ κάκε κατθγορίασ / υποκατθγορίασ κα απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ.  (άρκρο 59 Ν.4412/2016) 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου . Θ δυνατότθτα παράταςθσ μπορεί να είναι  δίμθνθ  ςε περίπτωςθ που 
επζλκει θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν ζχει εξαντλθκεί το ςυμβατικό ποςό. 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ. 
Ο προμθκευτισ που ανακθρφςςεται ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υπογράψει επιμζρουσ ςυμβάςεισ 
με το Διμο ι το Νομικό Ρρόςωπο για τισ ποςότθτεσ τισ οποίεσ ζκαςτο ζχει αιτθκεί και ανάλογα με τον  
τμθματικό Ρροχπολογιςμό για τον οποίο ο ανάδοχοσ ζχει κατακζςει προςφορά. 
Θ ςφμβαςθ (ι οι ςυμβάςεισ) κα ανατεκεί (-οφν) με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, βάςει τιμισ και ςυγκεκριμζνα τθ χαμθλότερθ τιμι θ οποία εκφράηεται με το  μεγαλφτερο 
ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ % ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ 
τθν θμζρα παράδοςθσ. Θ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ είναι αυτι που αναγράφεται ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν 
Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του Διμου Βόλβθσ. 
Θ προςφερόμενθ ζκπτωςθ επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ των καυςίμων τθν θμζρα παράδοςθσ, είναι ςτακερι 
και αμετάβλθτθ και ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν υπόκειται για κανζνα λόγο ςε 
ανακεϊρθςθ. 

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

 του ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεφχοσ Α’): “Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, 
άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ”  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ 
Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

  του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτική προςταςία κατά τη ςφναψη δημοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςη 
τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τησ 21γσ Ιουνίου 1989 (L 395) 
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου τησ 25ησ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιήθηκαν 
με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 11ησ Δεκεμβρίου 
2007 (L335)»1, 

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

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικϊν οργάνων τησ διοίκηςησ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλήρωςη», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

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

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ” 



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

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

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

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”, 

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

 τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφθμιςη των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων  

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

 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α /2.10.2002) οργάνωςθ τθσ αγοράσ πετρελαιοειδϊν και άλλεσ διατάξεισ 
όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3335/2005 (ΦΕΚ Α’ 95/20-4-2005), 

 του Ν.4257/2014 του άρκρου 66 (ΦΕΚ 93 Α /14.04.2014) “Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ 
Υπουργείου Εςωτερικϊν”, 

 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδ/ςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – 
Ρρόγραμμα «Καλλικράτθσ», 

 του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», 

 τθσ από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240) Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, θ οποία κυρϊκθκε με το 
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) και τθν αρ. 3/26-03-2013 Εγκφκλιο του Υπουργείου Εςωτερικϊν, 

 Το Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ Υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ » 

 Ν.4071/2012 ΦΕΚ 85Α 

  Τθν υπ.αρικμ.7/22-03-2017 απόφαςθ του Δ. Συμβουλίου του ΟΚΡΑΡ  

  Τθν υπ.αρικμ.13/20-03-2017 απόφαςθ του Δ. Συμβουλίου του ΟΡΑΡ 

  Τθν υπ.αρικμ. 34/22-03-2017 απόφαςθ του Δ. Συμβουλίου τθσ ΔΕΥΑΒ  

 Τo υπ’αρίκμ. 66/22-03-2017 πρακτικό  τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

  Το υπ’αρίκμ. 4/22-03-2017  πρακτικό  τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

 Τθν υπ’ αρικ. 80/2017 απόφαςθ του Δ.Σ. για ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ καυςίμων κίνθςθσ 
και  κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ του Διμου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων  

 Τθν υπ’ αρικμό 162/2017 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Βόλβθσ  για τθν ζγκριςθ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τον τρόπο εκτζλεςθσ και τον κακοριςμό των όρων διενζργειασ του διεκνοφσ 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια καυςίμων κίνθςθσ και κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ του 
Διμου Βόλβθσ και των νομικϊν του προςϊπων . 
 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 
 
Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ http://www.promitheus.gov.gr/ , φςτερα από 
ςυντετμθμζνθ προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ 
Ρροκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (άρκρο 27 παρ.1 & 4 του 
Ν.4412/2016) και τθσ δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ Διακιρυξθσ αυτισ ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων 
ςυμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο10 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/20123 .  
Οι διαδικαςίεσ δθμοςίευςθσ και πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ είναι ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ του άρκρου 
22 παρ. 1 & 5 του άρκρου 37 του Ν.4412/2016 και για το λόγο αυτό θ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν 
μετά τθν αποςτολι τθσ προκιρυξθσ ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., περιορίηεται κατά πζντε (5) θμζρεσ.  
Ο Διμοσ ωσ Ανακζτουςα Αρχι, κα παρζχει, με θλεκτρονικό μζςο από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
Διακιρυξθσ, ελεφκερθ,  άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ςτουσ όρουσ, ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και ςτα λοιπά 



τεφχθ του Διαγωνιςμοφ, από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ : http://www.dimosvolvis.gr κακϊσ και ςτθν 
διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr 

H καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι 08-05-2017και ϊρα 17:00:00 και θμερομθνία 
αποςφράγιςθσ προςφορϊν θμζρα Ραραςκευι 12-05-2017 και ϊρα 10:00:00 
 

1.6 Δθμοςιότθτα 
Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 03/04/2017 ςτθν 
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (TED) και ζχει λάβει προςωρινό αρικμό 2017-044711 (17-
131503-001). 
Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο  Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
: http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 40364 
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων  
Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ . 
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο ςε δφο οικονομικζσ 
εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ , ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007 που ςυνεχίηει 
να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020 και ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 
18/2007 άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται.  
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ  παραγράφου 
4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα 
www.dimosvolvis.gr. 
Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων  
Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, τα κθρφκεια και τα λοιπά ζξοδα τθσ δθμοπραςίασ, αρχικισ και  
επαναλθπτικισ, κα καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ από τον εργολάβο ι τον προμθκευτι που 
ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ με τθ διαδικαςία, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν. 

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

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 
 
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ.πρωτ. 5830/05-04/2017 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ  
εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

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

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

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

 θ αρικ. 8/2017 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ & Ροιότθτασ Ηωισ του Διμου Βόλβθσ 
 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 
 
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 6 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν, δθλαδι ζωσ και 2 Μαΐου 2017, 
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι 
ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.  
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 
 
2.1.4 Γλϊςςα 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 



Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν 
από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν 
λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 
προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 
Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια 
υπθρεςία. 
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι 
πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 
Δικθγόρων. 
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν 
να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 
2.1.5 Εγγυιςεισ 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ 
τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται 
από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό 
φορζα. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) 
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) 
ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει  
τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 

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



α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι ςφμφωνα με το άρκρο 19 παρ.2 του Ν.4412/2016 για τθν  
υποβολι προςφοράσ αλλά εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ .                          
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον ςφμφωνα με το άρκρο 19 παρ.4 του 
Ν.4412/2016. 
 
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
2.2.2.1. 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. Σε περίπτωςθ 
υποβολισ προςφοράσ για μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ  τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ/των προςφερόμενθσ/ων κατθγορίασ/ϊν  
/υποκατθγορίασ/ϊν.   (Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016).  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ανζρχεται ςτο ποςοςτό 1% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α. περ. α 
παρ. 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016. 
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ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

44.126,50 441,26 

Γ 
ΔΕΥΑΒ  ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ 

 

45.599,39 455,99 

Δ ΟΚΡΑΡ  ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ 

 

15.116,39 151,16 

Ε 
ΟΡΑΡ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ 

4.686,00 46,86 

ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΑ     

ΣΤ1 ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΓΙΟΥ 

 

94.630,31 946,30 

ΣΤ2 ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ 

ΑΡΟΛΛΩΝΙΑΣ 

  

77.730,27 777,30 

ΣΤ3 ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΕΘΟΥΣΑΣ 

 

59.135,92 591,35 

ΣΤ4 ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΜΑΔΥΤΟΥ 

 

57.464,71 574,64 



ΣΤ5 ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

 

62.475,41 624,75 

ΣΤ6 ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΝΤΙΝΑΣ 

 

94.974,85 949,74 

 

 
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ εκδίδεται υπζρ του Διμου Βόλβθσ. 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 09/12/2017, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ,  να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει,  πριν 
τθ λιξθ τουσ,  τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
 
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά: 
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, 
και 
γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο. 
 
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν 
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι 
από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από  τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ : 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, 
ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ 
Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 
κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 



ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό 
για τθν καταβολι τουσ. 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα 
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ 
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 



προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται 
κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ, 
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα  
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 
να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, 
για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν 
λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα 
μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 
2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 
2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που 
ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. 
Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε 
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί 
να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 
απόφαςθ. 
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Κριτιρια Επιλογισ 
2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
I. Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ 
δθλαδι παραγωγι, εμπορία και διάκεςθ καυςίμων. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ 
απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν 
φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ 
που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  



Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ,  oι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να απαιτοφν, ειδικότερα, από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ζχουν 
ζναν οριςμζνο ελάχιςτο κφκλο εργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου οριςμζνου ελάχιςτου κφκλου εργαςιϊν, 
ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ. O ελάχιςτοσ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
που απαιτείται να ζχουν οι οικονομικοί φορείσ κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ (2015,2014,2013),  
να είναι τουλάχιςτον το διπλάςιο τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 
α) κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ (2015,2014,2013) να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ 
προμθκειϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου και αντίςτοιχου φψουσ τθσ δθμοπραςίασ του Διμου Βόλβθσ.   
β) να διακζτουν άδεια λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων ι άδεια λιανικισ εμπορίασ πωλθτι 
πετρελαίου κζρμανςθσ. Αντί τθσ αδείασ αυτισ μποροφν να προςκομίςουν και άδεια εμπορίασ αργοφ 
πετρελαίου και πετρελαιοειδϊν προϊόντων κατθγορίασ Α .  
2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ _ ΡΑΑΛΕΙΡΕΤΑΙ _  
2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 
(τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), 
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. 
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το 
ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 1 
(Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.eprocurement.gov.gr/ webcenter/files/anakinoseis/ 
eees_odigies.pdf, αναρτϊνται οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με 
τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ.  
 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 



αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι 
ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,  
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ . Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 
ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ.  
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ 
βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.  
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν 
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.  
και  
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ 
του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.  
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που 
χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 



βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ 
του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν 
εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.  
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ.  
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίγραφα ι αποςπάςματα των ιςολογιςμϊν για τισ εταιρείεσ που τθροφν 
βιβλία γ κατθγορίασ και αντίγραφα τθσ διλωςθσ, κατάςταςθ οικονομικϊν ςτοιχείων από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα (Ε3) για τισ επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία β κατθγορίασ για τισ χριςεισ 2015,2014 και 2013.  
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  
α) τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ προμθκειϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου που να ζχουν εκτελζςει αντίςτοιχου 
φψουσ τθσ δθμοπραςίασ του Διμου Βόλβθσ  κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ (2015,2014,2013) ι  
β) τθν άδεια λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων ι άδεια λιανικισ εμπορίασ πωλθτι πετρελαίου 
κζρμανςθσ. Αντί τθσ αδείασ αυτισ μποροφν να προςκομίςουν και άδεια εμπορίασ αργοφ πετρελαίου και 
πετρελαιοειδϊν προϊόντων κατθγορίασ Α .  
Β.5. _ ΡΑΑΛΕΙΡΕΤΑΙ _ 
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε 
περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει 
να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α 
που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.  
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.   
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.  
 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 



Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ  Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει 
τιμισ και ςυγκεκριμζνα θ  χαμθλότερθ τιμι θ οποία εκφράηεται με το  μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί 
τοισ % ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα 
παράδοςθσ. Θ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ είναι αυτι που αναγράφεται ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν 
Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του Διμου Βόλβθσ. 
 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ, για το ςφνολο τθσ 
προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά κατθγορία. 
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά είτε 
από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 
Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν 
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β – 
21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι 
υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο 
θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω 
διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 
2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 
Οι οικονομικοί φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςυςτιματοσ και από τον ςφνδεςμο «Εγγραφείτε ωσ 
οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και 
αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ:  
Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) ταυτοποιοφνται με 
χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα 
TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ 
εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν 
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.  

Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν διακζτουν 
ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ  τον αρικμό 
ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που 
κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το 
Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.  
Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται από τθ ΓΓΕ 
αποςτζλλοντασ:  
- είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  
-είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου. pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, 
ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα 
οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα 

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


εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια 
υπθρεςία.  
- Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ του Συςτιματοσ, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω.  

Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με τθν 
εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει 
ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του 
λογαριαςμοφ του.  
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα: 
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16. 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. 
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf.  Επιπλζον κα ςυμπλθρωκεί και κα υποβλθκεί ψθφιακά υπογεγραμμζνο τα ζντυπα 
τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Διμου όπωσ παρουςιάηεται ςτα υποδείγματα τθσ παροφςθσ. 
Εκτόσ από τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει επιπλζον ςτθν 
θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, τα ςχετικά ζντυπα οικονομικισ προςφοράσ που επιςυνάπτονται ςτθ 
διακιρυξθ, ςε μορφι pdf,  ςυμπλθρωμζνα και ψθφιακά υπογεγραμμζνα. 
Σε περίπτωςθ διάςταςθσ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ  και του ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου, υπεριςχφει το τελευταίο. 
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:  
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από 
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.  
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 



ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε 
πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και 
δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). 
Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα 
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.  
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
 
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του 
ν. 4412/2016 και 
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου 
XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα 
τθσ διακιρυξθσ .     
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.  
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.  
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.  
Θ τεχνικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. 
Στα περιεχόμενα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά 
ςτοιχεία. Ενδεχόμενθ εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ.  
 
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Υπόδειγμα 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ τθσ διακιρυξθσ  
Α. Τιμζσ  
ΡΟΣΦΟΑ ΜΕ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ για τα καφςιμα  
Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθν τιμι των προςφερόμενων 
ειδϊν, βάςει των κατωτζρω τιμϊν αναφοράσ. Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ 
προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των 
προςφορϊν από το Σφςτθμα , ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Συςτιματοσ 
για τα υγρά καφςιμα , οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τον αρικμό με τρία δεκαδικά 
ψθφία που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν Ενδεικτικι 
Τιμι που τίκεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ για το αντίςτοιχο υπό προμικεια είδοσ .  
Τιμζσ αναφοράσ για ςφγκριςθ των προςφορϊν χωρίσ Φ.Ρ.Α. :  
Τ-αναφοράσ πετρελαίου κζρμανςθσ = 0,781     
Τ-αναφοράσ πετρελαίου κίνθςθσ = 1,022 
Τ-αναφοράσ βενηίνθ αμόλυβδθ = 1,231 
Ραράδειγμα  



Ζςτω ότι ο ςυμμετζχων ζχει προςφζρει ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ 3% για το πετρζλαιο κίνθςθσ .  
Στθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι 
προςφοράσ 1,267 –(1,267χ0,03)=1,228€  
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του, ςε μορφι pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το αναγραφόμενο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ τθσ διακιρυξθσ.   
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω 
τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.  
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται 
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ.  
Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά είτε για το ςφνολο των κατθγοριϊν είτε για οριςμζνεσ 
κατθγορίεσ.  Δθλαδι κα γίνονται αποδεκτζσ και οι προςφορζσ που αναφζρονται μόνο ςε μία κατθγορία –
υποκατθγορία (Διμου ι Νομικοφ Ρροςϊπου) με τθν προχπόκεςθ ότι κα καλφπτουν όλθ τθν ποςότθτα και 
όλα τα είδθ που αναγράφονται ςτον αντίςτοιχο ενδεικτικό προχπολογιςμό. Σε κάκε περίπτωςθ θ προςφορά 
τουσ κα πρζπει να καλφπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποςό εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ . Δεν κα 
λαμβάνεται υπόψθ προςφορά θ οποία κα δίδεται για μζροσ μόνο των ποςοτιτων των ειδϊν των 
προβλεπόμενων ςτθ ςχετικι μελζτθ καυςίμων και κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Γι' αυτό οι 
διαγωνιηόμενοι οφείλουν να προςφζρουν τα είδθ για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα που αναγράφεται ςτον 
ενδεικτικό προχπολογιςμό. Δεν κα λαμβάνεται υπόψθ προςφορά εάν δεν είναι ςυμπλθρωμζνθ ςτο ζντυπο 
οικονομικισ προςφοράσ του Διμου και αν δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτα ςχετικά κεφάλαια τθσ παροφςασ.  
 
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι μθνϊν από 
τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .  
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.  
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο 
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.  
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου 
ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με 
όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.  
 
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:  
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 



2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 
 β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ 
και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,  
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. 
τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,  
δ)θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά 
ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,  
ςτ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
η) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.  
 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 
3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του Διμου Βόλβθσ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ 
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ 
ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τζςςερεισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν δθλ. ςτισ 12/05/2017 
και ϊρα 10:00. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει ο Διμοσ Βόλβθσ 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει ο Διμοσ Βόλβθσ 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο 
αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των 
πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμζνων διατάξεων.  
Ειδικότερα : 
α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου. 
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που 
δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο 
ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και 
ενιαία. 
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία 



και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα 
προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά 
τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν 
ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ. 
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει πρακτικό 
ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ 
το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 
Θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ καυςίμων κίνθςθσ και κζρμανςθσ κα γίνει ςε προμθκευτι που κα προςφζρει 
το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι 
λιανικισ πϊλθςθσ για το κάκε είδοσ καυςίμου επί τθσ αντλίασ τθν θμζρα παράδοςθσ του και με τθν 
προχπόκεςθ ότι τα προςφερόμενα από αυτόν καφςιμα καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
προμικειασ.  
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ. 
Θ Ανακζτουςα αρχι δφναται να επιλζξει :  
α) κάκε πρακτικό αξιολόγθςθσ τθσ Επιτροπισ, ανά επιμζρουσ ςτάδιο να εγκρίνεται με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου του Διμου ι  
β) όλα τα πρακτικά του διαγωνιςμοφ να εγκρικοφν με μία απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, 
κοινοποιϊντασ ταυτόχρονα τθν ςχετικι απόφαςθ/αποφάςεισ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ. 
Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ 
παροφςασ. 
 
3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ – Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτισ.  
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι 
υπογραφι.  
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.  
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν 
ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να 
παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. 
 Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν.  



Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:  
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και 
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ , 
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ 
είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 
3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι 
προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ.  
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν 
επόμενθ παράγραφο 3.4.  
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 
ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι :  
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  
β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36 του 
ν. 4129/2013,  
γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2.  
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει 
αποδεικτικό χαρακτιρα.  
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

 
3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία *Συμβάςεισ άνω των ορίων+                               



Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και υποςτεί 
ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και 
τθσ διακιρυξθσ, δικαιοφται να αςκιςει ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ προδικαςτικι προςφυγι, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του, μζςα ςε 
προκεςμία δζκα (10) θμερϊν αφότου ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ, ςφμφωνα 
με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του ν. 3886/2010 (Αϋ/147). Θ προδικαςτικι προςφυγι υποβάλλεται 
θλεκτρονικά με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ φόρμασ του Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ 
εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου pdf το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ.  
Θ ανακζτουςα αρχι αποφαίνεται αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
αξιολόγθςθσ ενςτάςεων-προδικαςτικϊν προςφυγϊν, ςφμφωνα με το πιο πάνω άρκρο, μζςα ςε προκεςμία 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Αν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία, 
τεκμαίρεται θ απόρριψι τθσ.  
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ μζςω τθσ 
λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”.  
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ είναι υποχρεωτικι για τθν υποβολι αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν 
μζτρων του άρκρου 5 του ν. 3886/2010.  
Θ αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από τθ ρθτι ι ςιωπθρι απόρριψθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ προκεςμία για τθν άςκθςι τθσ, θ 
άςκθςθ αυτισ και θ προκεςμία και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Εφόςον 
αςκθκεί αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων, ο αιτϊν ειδοποιεί ςχετικά τθν Α.Α. με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ τα 
θλεκτρονικά και θ τθλεομοιοτυπία, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ.  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ορίηεται άλλωσ με τθν ωσ άνω προςωρινι διαταγι, ςφμφωνα με τα αναλυτικά 
οριηόμενα ςτο άρκρο 5 του Ν. 3886/2010 όπωσ ιςχφει.  
 

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

 
4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
4.1 Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ)  
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ .  
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 
ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υπζρ του φορζα με τον οποίο υπογράφεται 
ςφμβαςθ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  



Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι, ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και 
ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ 
άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  
 

4.2 Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  
 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  
 

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

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.  Πταν  δεν ζχει εξαντλθκεί το ςυμβατικό ποςό, θ δυνατότθτα 
παράταςθσ μπορεί να είναι  δίμθνθ  ςε περίπτωςθ που επζλκει θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  



 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:  
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,  
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.  

 
 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ   
5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν των εκάςτοτε τιμολογίων που 
περιλαμβάνονται ςε κάκε ζνταλμα. 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  
Δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πλθρωμι είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:  
α)Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ,  
αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 του Ν. 4412/2016.  
β) Τιμολόγιο του προμθκευτι που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».  
γ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.  
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  
β) Κράτθςθ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.  Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα 
αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν 
ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν.4412/2016. 
γ)Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ( ΑΕΡΡ – 
άρκρο 350 παρ.3   Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει) 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.  
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 1% επί του κακαροφ ποςοφ.  
 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ (άρκρο 203 του Ν.4412/2016) από τθ ςφμβαςθ και από 
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν 



επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, 
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:  
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.  
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ  
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:  
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ 
τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον 
προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+.   
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.  
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν.  
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.  
Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ 
ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ 
αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.  
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ.  
 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων  
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.  
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.  
 

5.4 Ειδικοί όροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ   

5.4.1  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.   

Θ ςφμβαςθ μπορεί επίςθσ να παρατακεί αν υπάρχει αδιάκετο ποςό από τθν ςφμβαςθ ι δεν ζχουν 

εξαντλθκεί οι ποςότθτεσ για δφο μινεσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και τιμζσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. Κατά τον 



χρόνο τθσ προβλεπόμενθσ παράταςθσ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ δεν επιτρζπεται υπζρβαςθ οφτε 

των ποςοτιτων οφτε τθσ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ για τα καφςιμα. Θ παράταςθ λφεται αυτόματα αν θ 

ζγκριςθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ του επόμενου διαγωνιςμοφ προθγείται τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ 

χρονικισ παράταςθσ.  

 

5.4.2 

O προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ, ςωςτι και χωρίσ οποιοδιποτε πρακτικό 

πρόβλθμα για τθν ανακζτουςα αρχι παράδοςθ των καυςίμων. Θ παράδοςθ για τα καφςιμα κίνθςθσ κα 

γίνεται εντόσ του Διμου, ςτα οχιματα και μθχανιματα αυτοφ λόγω αδυναμίασ αποκικευςθσ των προσ 

προμικεια ειδϊν από το Διμο. (ςφμφωνα και με τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 2 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων).  
5.4.3 

H προςφερόμενθ ζκπτωςθ επί τθσ τρζχουςασ λιανικισ τιμισ ανά είδοσ καυςίμου του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν 

Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του Διμου είναι 

ςτακερι. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  
6.1 Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν  
6.1.1.Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υπό προμικεια καφςιμα  όπωσ παρακάτω: 
Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων του Διμου Βόλβθσ και όλων των φορζων  κα γίνεται περιοδικά, 
ςτισ εγκαταςτάςεισ και τα κτίρια των φορζων για χρονικό διάςτθμα 12 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. Οι φορείσ δεν υποχρεοφνται  να απορροφιςουν το ςφνολο των καυςίμων που αναγράφονται ςτον 
ενδεικτικό προχπολογιςμό. Ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι 
προμικειασ να εφοδιάςει το Διμο ι τα νομικά του πρόςωπα με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των καυςίμων 
και ςε χρονικό διάςτθμα μίασ θμζρασ. Θ τροφοδοςία των οχθμάτων, μθχανθμάτων και του βοθκθτικοφ 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ (χλοοκοπτικά , αλυςοπρίονα κ.α. ) με πετρζλαιο κίνθςθσ, βενηίνθ αμόλυβδθ κα 
γίνεται από πρατιρια που διακζτουν αντλίεσ με μετρθτι ακριβείασ και λόγω τθσ αδυναμίασ αποκικευςθσ 
των προσ προμικεια ειδϊν ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ, ςωςτι και χωρίσ 
οποιοδιποτε πρακτικό πρόβλθμα για τθν ανακζτουςα αρχι παράδοςθ των καυςίμων, θ οποία παράδοςθ κα 
γίνεται εντόσ του Διμου, ςτα οχιματα, μθχανιματα και βοθκθτικοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ αυτοφ, 
ανεξάρτθτα από τθν διεφκυνςθ τθσ ζδρασ του υποψιφιου προμθκευτι. Θ παράδοςθ των καυςίμων 
κζρμανςθσ κα γίνεται ςτα δθμοτικά κτίρια. Οι παραγγελίεσ κα γίνονται με γραπτι παραγγελία από τουσ 
φορείσ.  
Εάν ο ανάδοχοσ κακυςτεριςει για οποιονδιποτε λόγο τθν παράδοςθ τθσ παραγγελκείςασ ποςότθτασ πζραν 
τθσ οριςκείςθσ προκεςμίασ τθσ  μία (1) εργάςιμθσ  θμζρασ κα πλθρϊνει προσ το Διμο ωσ ποινικι ριτρα 
ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.  
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 
6.1.3.Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 



θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 
 

6.2 Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν  
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν και ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και 
δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται 
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Το κόςτοσ τθσ 
διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.  
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16.  
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.  
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο.  
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν 
από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋ 
ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν 
παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.  
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋ ζφεςθσ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.  
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθσ εξζταςθσ.  
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα 
ςτο χρόνο που κακορίηεται ςτο 6.1.1. 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 
αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει 
δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι 
του αναδόχου.  
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα 
μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ 
παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ 
άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  
 
6.3 Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – Αςφάλιςθσ – Ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο εξωτερικό     
_ ΡΑΑΛΕΙΡΕΤΑΙ _    
 
6.4 Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ  
6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 



εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.  
6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν 
αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο 
ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.  
6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.  
 
6.5 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ Εξετάςεισ _ ΡΑΑΛΕΙΡΕΤΑΙ _    

 
                                     Σταυρόσ,  05-04-2017 

                                                                                             Ο ΔΘΜΑΧΟΣ                                                                        
                                       και με τθν αρ.82/2017 απόφαςθ του 

                    Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΘΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 

                       

                                                                                             ΔΕΜΕΤΗΘΣ  ΓΕΩΓΙΟΣ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  
(προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  
ΘΕΜΑ: «Ρρομικεια καυςίμων κίνθςθσ ,κζρμανςθσ και λιπαντικϊν »  
 
 
α) Ρετρζλαιο κίνθςθσ  
Ρρζπει να είναι κατάλλθλο για χριςθ ςτουσ διάφορουσ τφπουσ κινθτιρων DIESEL. Το πετρζλαιο κίνθςθσ κα 
είναι μείγμα υδρογονανκράκων, κακαρό, διαυγζσ και δε κα περιζχει νερό ι άλλεσ ξζνεσ φλεσ ςε ποςοςτά 
μεγαλφτερα από τα προβλεπόμενα.  
β) Βενηίνθ αμόλυβδθ  
Ρρζπει να είναι 95 οκτανίων και να είναι κατάλλθλθ για χριςθ ςτουσ διάφορουσ τφπουσ βενηινοκινθτιρων 
που ζχουν ςχεδιαςτεί να λειτουργοφν με αμόλυβδθ βενηίνθ. Θ αμόλυβδθ βενηίνθ κα είναι κλάςμα 
πετρελαίου κακαρό, διαυγζσ και δε κα περιζχει νερό, ιηιματα, αιωροφμενα ςυςτατικά ι άλλεσ ξζνεσ φλεσ.   
γ) Ρετρζλαιο κζρμανςθσ  
Ρρζπει να είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε καυςτιρεσ εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ ςχεδιαςμζνουσ να 
λειτουργοφν με αποςτάγματα πετρελαίου. Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα είναι μείγμα υδρογονανκράκων 
κακαρό, διαυγζσ και δε κα περιζχει νερό ι άλλεσ ξζνεσ φλεσ ςε ποςοςτά μεγαλφτερα από τα προβλεπόμενα.     
Το πετρζλαιο κίνθςθσ (CPV 09134100-8) κα καλφπτει τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο ΦΕΚ 1507/Βϋ/04-
05-2012. 
Θ αμόλυβδθ βενηίνθ 95 οκτανίων (CPV 09132100-4) κα καλφπτει τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο ΦΕΚ 
1507/Βϋ/04-05-2012.  
Το πετρζλαιο κζρμανςθσ (CPV 09135100-5) κα καλφπτει τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο ΦΕΚ 
1531/Βϋ/16-10-2003. 
Ο Διμοσ Βόλβθσ και τα Νομικά του πρόςωπα διατθροφν το δικαίωμα να αποςτείλουν  ςτο Γενικό Χθμείο του 
Κράτουσ δείγματα από τα καφςιμα, ϊςτε να ελζγχεται τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ 
απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ( άρκρο 214 του Ν.4412/2016 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ  -  ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ  
  
ΑΘΟ 1  
Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθν προμικεια καυςίμων κίνθςθσ και κζρμανςθσ  για τισ 
ανάγκεσ των υπθρεςιϊν  του Διμου Βόλβθσ και των Νομικϊν του Ρροςϊπων ( ΔΕΥΑΒ, ΟΡΑΡ, ΟΚΡΑΡ)  για 
ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (2017-2018).  
Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ 
εκάςτοτε υπθρεςίασ και κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του διμου ι των Νομικϊν Ρροςϊπων. 
Ωσ τόποσ παράδοςθσ ορίηεται για μεν το πετρζλαιο κζρμανςθσ οι δεξαμενζσ των δθμοτικϊν καταςτθμάτων 
για το Διμο Βόλβθσ,  οι δεξαμενζσ για τθν ζδρα και τα παραρτιματα του Νομικοφ Ρροςϊπου ΟΚΡΑΡ , τα 
παραρτιματα του ΟΡΑΡ,  και οι δεξαμενζσ των ςχολείων τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Σχολικισ 
Επιτροπισ, για δε τθ  βενηίνθ και το πετρζλαιο  κίνθςθσ κα  γίνεται   εντόσ του Διμου, ςτα οχιματα και 
μθχανιματα κάκε φορζα.  
Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των 768.777,37 € ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Ρ.Α. 

24% ( 619.981,75 € άνευ Φ.Ρ.Α. )  . 

ΑΘΟ 2  
Θ προμικεια διζπεται από τισ διατάξεισ:  

 του ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεφχοσ Α’): “Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, 
άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ”  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ 
Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

  του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτική προςταςία κατά τη ςφναψη δημοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςη 
τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τησ 21γσ Ιουνίου 1989 (L 395) 
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου τησ 25ησ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιήθηκαν 
με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 11ησ Δεκεμβρίου 
2007 (L335)»1, 

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

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικϊν οργάνων τησ διοίκηςησ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλήρωςη», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

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

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ” 

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

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

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



 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”, 

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

 τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφθμιςη των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων  

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

 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α /2.10.2002) οργάνωςθ τθσ αγοράσ πετρελαιοειδϊν και άλλεσ διατάξεισ 
όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3335/2005 (ΦΕΚ Α’ 95/20-4-2005), 

 του Ν.4257/2014 του άρκρου 66 (ΦΕΚ 93 Α /14.04.2014) “Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ 
Υπουργείου Εςωτερικϊν”, 

 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδ/ςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – 
Ρρόγραμμα «Καλλικράτθσ», 

 του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», 

 τθσ από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240) Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, θ οποία κυρϊκθκε με το 
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) και τθν αρ. 3/26-03-2013 Εγκφκλιο του Υπουργείου Εςωτερικϊν, 

 Το Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ Υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ » 

 Ν.4071/2012 ΦΕΚ 85Α 

  Τθν υπ.αρικμ.7/22-03-2017 απόφαςθ του Δ. Συμβουλίου του ΟΚΡΑΡ  

  Τθν υπ.αρικμ.13/20-03-2017 απόφαςθ του Δ. Συμβουλίου του ΟΡΑΡ 

  Τθν υπ.αρικμ. 34/22-03-2017 απόφαςθ του Δ. Συμβουλίου τθσ ΔΕΥΑΒ  

 Τo υπ’αρίκμ. 66/22-03-2017 πρακτικό  τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

  Το υπ’αρίκμ. 4/22-03-2017  πρακτικό  τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

 Τθν υπ’ αρικ. 80/2017 απόφαςθ του Δ.Σ. για ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ καυςίμων κίνθςθσ 
και  κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ του Διμου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων  

 Τθν υπ’ αρικμό 162/2017 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Βόλβθσ  για τθν ζγκριςθ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τον τρόπο εκτζλεςθσ και τον κακοριςμό των όρων διενζργειασ του διεκνοφσ 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια καυςίμων κίνθςθσ και κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ του 
Διμου Βόλβθσ και των νομικϊν του προςϊπων . 

 
ΑΘΟ 3  
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά ςειρά είναι:  
α)  Διακιρυξθ  
β)  Συγγραφι Υποχρεϊςεων  
γ)  Τεχνικζσ  Ρροδιαγραφζσ 
δ)     Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 
ε)  Ζντυπα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 
 
ΑΘΟ 4  
Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό υπζρ του ςυμμετζχοντοσ προσ το Διμο Βόλβθσ για ποςό 1% 
τθσ ςυνολικισ ενδεικτικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ εκτόσ ΦΡΑ των προσ προμικεια ειδϊν τθσ κατθγορίασ ι 
τθσ υποκατθγορίασ για τθν οποία ενδιαφζρονται. Αν ενδιαφζρεται κάποιοσ για περιςςότερεσ κατθγορίεσ ι 
υποκατθγορίεσ, κα πρζπει να προςκομίςει το ανάλογο 1%. 
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ που κα ζχει εκδοκεί από πιςτωτικό ίδρυμα τθσ παρ. 3 του αρκ.72 του 
Ν.4412/2016, ορίηεται ςε ποςοςτό ζνα τοισ εκατό (1%), χωρίσ Φ.Ρ.Α. επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ 
δαπάνθσ  και, πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ αντικακίςταται με όμοια του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ, θ οποία κα αφορά τθν καλι και πιςτι εκτζλεςθ 
τθσ προμικειασ και κα αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%), χωρίσ το Φ.Ρ.Α. επί τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ όπου εκδίδεται υπζρ του φορζα με τον οποίο υπογράφεται θ ςφμβαςθ.  
 



ΑΘΟ 5  
Θ προςφερόμενθ ζκπτωςθ επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ τθν θμζρα παράδοςθσ ςτο νομό 
Θεςςαλονίκθσ ςτθν περιοχι του Διμου Βόλβθσ για τθν προμικεια καυςίμων κίνθςθσ και κζρμανςθσ είναι 
ςτακερι και αμετάβλθτθ και ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια τθσ προμικειασ και δεν υπόκειται για κανζνα λόγο ςε 
ανακεϊρθςθ.  
Θ πλθρωμι κα γίνεται με ζνταλμα που κα εκδίδεται μετά τθν τμθματικι παραλαβι των καυςίμων και εφόςον 
θ επιτροπι παραλαβισ δεν διαπιςτϊςει κανζνα πρόβλθμα ωσ προσ τθν ποιότθτα και καταλλθλότθτα των 
καυςίμων.  
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  
Επειδι θ παράδοςθ των καυςίμων κα είναι τμθματικι, ςφμφωνα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ του Διμου ι 
των νομικϊν του προςϊπων, κα εκδίδεται τιμολόγιο του προμθκευτι αμζςωσ μετά τθν παράδοςθ του 
καυςίμου κζρμανςθσ ενϊ για τα καφςιμα κίνθςθσ ςτο τζλοσ κάκε μινα κατόπιν ςυμφωνίασ του γραφείου 
κίνθςθσ οχθμάτων με τθν κατάςταςθ χιλιομζτρων που διάνυςαν τα οχιματα. Ο Διμοσ υποχρεοφται να 
εξοφλεί τον προμθκευτι-προμθκευτζσ μζςα ςε διάςτθμα εξιντα (60) θμερϊν από τθν παραλαβι των 
καυςίμων και εφόςον ο προμθκευτισ εκδϊςει το τιμολόγιο και προςκομίςει τα νόμιμα δικαιολογθτικά.  
 
ΑΘΟ 6  
Αμζςωσ μετά τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ και εφόςον γίνει ζλεγχοσ νομιμότθτασ 
τθσ απόφαςθσ από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και το Ελεγκτικό Συνζδριο, ο ανάδοχοσ-ανάδοχοι τθσ 
προμικειασ κα κλθκεί να υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ  ( άρκρο  105  του Ν.4412/2016 ).  Κατά τθν 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των καυςίμων εξετάηεται θ καταλλθλότθτα αυτϊν και ςυμμόρφωςθ με τισ 
προδιαγραφζσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. Εφόςον προκφψει ακαταλλθλότθτα των καυςίμων ο ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και καταπίπτει θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ υπζρ του Διμου ι του νομικοφ 
προςϊπου. Εάν θ παράδοςθ ακατάλλθλων καυςίμων προξενιςει βλάβεσ ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό του 
Διμου τότε ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να ςτραφεί νομικά κατά του προμθκευτι διεκδικϊντασ αποηθμίωςθ για 
τθν πλιρθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν που προκλικθκαν.  (άρκρο 200-215 Ν.4412/2016) 
 
ΑΘΟ 7  
Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ 
υπθρεςίασ και κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του Διμου ι του νομικοφ προςϊπου. Υπζρβαςθ του χρόνου 
παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά που ορίηει μεγαλφτερο χρόνο παράδοςθσ κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ο προμθκευτισ-προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παραδίδουν τισ ποςότθτεσ του 
κάκε είδουσ καυςίμου μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ.  
Ο Διμοσ ι το νομικό πρόςωπο δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που 
αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των 
ποςοτιτων, ο μειοδότθσ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του Διμου ι του νομικοφ προςϊπου .  
Λόγω απόςταςθσ των μετακινοφμενων οχθμάτων από τον χϊρο εφοδιαςμοφ και τθν αδυναμία του Διμου να 
αποκθκεφςει ποςότθτεσ βενηίνθσ και πετρελαίου κίνθςθσ, θ τμθματικι παράδοςθ αυτϊν κα γίνεται εντόσ του 
Διμου ανεξάρτθτα από τθν διεφκυνςθ τθσ ζδρασ του υποψιφιου προμθκευτι.  
Ωσ τόποσ παράδοςθσ ορίηεται για μεν το πετρζλαιο κζρμανςθσ οι δεξαμενζσ των δθμοτικϊν καταςτθμάτων 
για το Διμο Βόλβθσ,  οι δεξαμενζσ για τθν ζδρα και τα παραρτιματα του Νομικοφ Ρροςϊπου ΟΚΡΑΡ , τα 
παραρτιματα του ΟΡΑΡ,  και οι δεξαμενζσ των ςχολείων τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Σχολικισ 
Επιτροπισ, για δε τθ  βενηίνθ και το πετρζλαιο  κίνθςθσ κα  γίνεται   εντόσ του Διμου, ςτα οχιματα και 
μθχανιματα κάκε φορζα.  
 
 
 
 



ΑΘΟ 8  
Εάν ο ανάδοχοσ κακυςτεριςει για οποιονδιποτε λόγο τθν παράδοςθ τθσ παραγγελκείςασ ποςότθτασ πζραν 
τθσ οριςκείςθσ προκεςμίασ τθσ  μία (1) εργάςιμθσ  θμζρασ κα πλθρϊνει προσ το Διμο ωσ ποινικι ριτρα 
ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.  
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 
 Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των 
υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, 
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
  
ΑΘΟ 9  
Οι προςφορζσ για τα καφςιμα πρζπει να αναφζρουν το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςτθ νόμιμα 
διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ 
αυτι ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν 
περιοχι του Διμου Βόλβθσ   (ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014). 
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Υπόδειγμα 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ τθσ διακιρυξθσ. 
Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί 
ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το Σφςτθμα , ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα 
τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Συςτιματοσ για τα υγρά καφςιμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ 
τιμι προςφοράσ τον αρικμό με τρία δεκαδικά ψθφία που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ 
ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν Ενδεικτικι Τιμι που τίκεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ για το αντίςτοιχο 
υπό προμικεια είδοσ .  
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται 
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ.  
Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά είτε για το ςφνολο των κατθγοριϊν / υποκατθγοριϊν 
είτε για οριςμζνεσ από αυτζσ.  Δθλαδι κα γίνονται αποδεκτζσ και οι προςφορζσ που αναφζρονται μόνο ςε 
μία κατθγορία – υποκατθγορία  (Διμου ι Νομικοφ Ρροςϊπου) με τθν προχπόκεςθ ότι κα καλφπτουν όλθ τθν 
ποςότθτα και όλα τα είδθ που αναγράφονται ςτον αντίςτοιχο ενδεικτικό προχπολογιςμό. Σε κάκε περίπτωςθ 
θ προςφορά τουσ κα πρζπει να καλφπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποςό εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ 
. Δεν κα λαμβάνεται υπόψθ προςφορά θ οποία κα δίδεται για μζροσ μόνο των ποςοτιτων των ειδϊν των 
προβλεπόμενων ςτθ ςχετικι μελζτθ καυςίμων και κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Γι' αυτό οι 
διαγωνιηόμενοι οφείλουν να προςφζρουν τα είδθ για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα που αναγράφεται ςτον 
ενδεικτικό προχπολογιςμό. Δεν κα λαμβάνεται υπόψθ προςφορά εάν δεν είναι ςυμπλθρωμζνθ ςτο ζντυπο 
οικονομικισ προςφοράσ του Διμου και αν δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτα ςχετικά κεφάλαια τθσ παροφςασ.  
 
ΑΘΟ 10 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. Πταν  δεν ζχει εξαντλθκεί το ςυμβατικό ποςό, θ δυνατότθτα 
παράταςθσ μπορεί να είναι  δίμθνθ  ςε περίπτωςθ που επζλκει θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
 
 
 



ΑΘΟ 11  
Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  
β) Κράτθςθ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.  Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα 
αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν 
ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν.4412/2016. 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ( ΑΕΡΡ – 
άρκρο 350 παρ.3   Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει)  
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.  
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 1% επί του κακαροφ ποςοφ.  
Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, τα κθρφκεια και τα λοιπά ζξοδα τθσ δθμοπραςίασ, αρχικισ και  
επαναλθπτικισ, κα καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ από τον εργολάβο ι τον προμθκευτι που 
ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ με τθ διαδικαςία, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν. 



ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ   
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Συμβάςεων (ΕΕΕΣ)  
A. Ειςαγωγι  
1. Ροιο είναι το κεςμικό πλαίςιο που διζπει το ΕΕΕΣ;  
Ο «Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/7 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 2016 για τθν κακιζρωςθ του 
τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ», ο οποίοσ προςδιορίηει αναλυτικά 
το τυποποιθμζνο ζντυπο που κα χρθςιμοποιείται για τουσ ςκοποφσ τθσ κατάρτιςθσ του ΕΕΕΣ.  
Ρεραιτζρω, ςτο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο θ Οδθγία 2014/24/ΕΕ για τισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο 79 (άρκρο 59 τθσ Οδθγίασ) ρυκμίηεται το γενικό πλαίςιο 
χριςθσ του ΕΕΕΣ ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  
2. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το θλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);  
Ρρόκειται για μια υπεφκυνθ διλωςθ τθσ καταλλθλότθτασ, τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και των ικανοτιτων 
των επιχειριςεων, θ οποία χρθςιμοποιείται ωσ προκαταρκτικό αποδεικτικό ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων που υπερβαίνουν το κατϊτατο όριο τθσ ΕΕ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ επιτρζπει ςτισ 
ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ ι άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ να αποδείξουν ότι:  
 

 δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ για τισ οποίεσ πρζπει ι είναι δυνατόν να αποκλειςτοφν 
από τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

 πλθροφν τα ςυναφι κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ 
 
 Μόνον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία. Από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ ενδζχεται να ηθτθκοφν 
οριςμζνα ι όλα τα ζγγραφα ςε περιπτϊςεισ αμφιβολιϊν.  Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ παρζχει 
τουσ ςυνδζςμουσ για τα πρωτότυπα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτα αντίςτοιχα μθτρϊα, θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ από εκεί. Ειδικότερα, με βάςθ τθν παρ. 6 του άρκρου 79 του Ν.4412/2016, 
οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία όταν θ 
ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ.  
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Καλφπτει μόνο τουσ όρουσ ςυμμετοχισ (προεπιλογι) από 
πλευράσ κριτθρίων αποκλειςμοφ και επιλογισ.  
Το eΕΕΕΣ είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ αυτισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, που παρζχεται ςτο διαδίκτυο από τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο URL:  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd  
3. Ροιεσ λειτουργίεσ παρζχει θ υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ;  
Θ υπθρεςία eΕΕΕΣ επιτρζπει:  

 ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, να ςυμπλθρϊνουν και να χρθςιμοποιοφν ζνα υπόδειγμα ΕΕΕΣ κακορίηοντασ 
τα κριτιρια αποκλειςμοφ επιλογισ 

 ςτθ ςυμμετζχουςα επιχείρθςθ να ςυμπλθρϊνει, να επαναχρθςιμοποιεί, να  τθλεφορτϊνει και να 
εκτυπϊνει το ΕΕΕΣ για μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προσ διευκόλυνςθ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων κακϊσ και των 
οικονομικϊν φορζων, εξζδωςε ςχετικό ζγγραφο με Συχνζσ Ερωτιςεισ (Frequently Asked Questions - FAQ), 
όςον αφορά το θλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Συμβάςεων (eΕΕΕΣ), εςτιάηοντασ ςε κζματα βαςικϊν 
αρχϊν του ΕΕΕΣ, χριςθσ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ που προςφζρει θ ΕΕ κακϊσ και κζματα τεχνικά και εφαρμογισ 
του eEEEΣ.  
Β. Συμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ.  
1.- Ροιά είναι θ διαδικαςία δθμιουργίασ και υποβολισ του ΕΕΕΣ από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ για χριςθ ςε 
διαγωνιςμοφσ που διενεργοφν μζςω του ΕΣΘΔΘΣ;  Ειδικότερα για τουσ διαγωνιςμοφσ με αξία άνω των ορίων 
για τθν εφαρμογι των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, προτείνεται οι 
ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ να εφαρμόηουν τθν ακόλουκθ διαδικαςία δθμιουργίασ και 
υποβολισ :  
I. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ςυντάςςουν με χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ, ιτοι τθσ 
διαδικτυακισ πλατφόρμασ που διακζτει θ ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επικυμοφν για τον εκάςτοτε 



διαγωνιςμό τουσ, και παράγουν το ςχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, τα οποία 
και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνονται τα εξισ:  
-  το αρχείο XML παράγεται άμεςα από τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εξαγωγι».  
- το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ εκτφπωςθ 
κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, εγκατεςτθμζνο 
ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε 
θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία αυτι μπορεί να 
πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο 
λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.  
ΙΙ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, αναρτοφν ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ τθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ τα παραχκζντα αρχεία ωσ εξισ:  
- το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ  διακιρυξθσ και κοινοποιείται ζτςι 
μζςω αυτισ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, είτε το αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, αναρτάται 
ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ και  
- το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ.  
 
2.- Ρϊσ υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο διαγωνιςμϊν που διενεργοφνται 
μζςω του ΕΣΘΔΘΣ;  
 
Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ 
όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο 
κείμενο αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf (Αποφ. 
Ρ1/2390/13) ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ.  
 
2.1 Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να 
χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να 
εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου PDF, το 
οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνεται το εξισ:  
- το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ εκτφπωςθ 
κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, εγκατεςτθμζνο 
ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε 
θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία αυτι μπορεί να 
πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο 
λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.  
2.2 Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του δ/ςμου, οι 
οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να ςυμπλθρϊνουν 
με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, 
να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι pdf προκειμζνου να το 
υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό δ/ςμό.  

 

 

 

 

 

 



   ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV– Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  

(Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  

ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ  

Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ & Ροιότθτασ 
Ηωισ 

Α.ΜΕΛΕΤΘΣ  8/2017 

 

 

 

 

« ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ ΚΑΙ 

ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΡΟΣΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2017 – 2018 » 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΤΘΓΟΙΑ  Α  

Α)    ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
 

Τθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

            

  

Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ροςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ 

1. Ρετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

  82.000,00    

 

Σθμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά 

μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από 

το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για 

τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, www.fuelprices.gr 

                                                                                           Σταυρόσ, …/…/…… 

                             Ο ΡΟΣΦΕΩΝ                                                                                                                     

http://www.pkm.gov.gr/


 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  
ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ  
Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ & Ροιότθτασ 
Ηωισ 
Α.ΜΕΛΕΤΘΣ  8/2017 
 

 

 

« ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ ΚΑΙ  

ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2017 – 

2018 » 

  

    

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΤΘΓΟΙΑ  Β  

Β)     ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

 

Τθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

             

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ροςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ 

1. Ρετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

  56.500,00    

 

Σθμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά 

μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από 

Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν 

περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, www.fuelprices.gr  

                                                                                              Σταυρόσ, …/…/…… 

            Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

 

http://www.pkm.gov.gr/


 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  
ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ  
Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ & Ροιότθτασ Ηωισ 
Α.ΜΕΛΕΤΘΣ  8/2017 
 

 

 

« ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ ΚΑΙ  

ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2017 – 

2018 » 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΤΘΓΟΙΑ   Γ  

Γ)        ΔΕΤΑ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ  
 

Τθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

 

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ροςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 2.400,00    

2. Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 41.727,00    

 

          

Σθμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά 

μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από 

το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για 

τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, www.fuelprices.gr 

                                                                           Σταυρόσ, …/…/……     

                                                                               Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 
 
 
 

 

 

  

http://www.pkm.gov.gr/


ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  
ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ  
Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ & Ροιότθτασ 
Ηωισ 
Α.ΜΕΛΕΤΘΣ  8/2017 
 

 

« ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ ΚΑΙ  

ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2017 

– 2018 » 

    

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΤΘΓΟΙΑ  Δ 

Δ)      Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ  

Τθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

         

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ροςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ   4.032,00    

2. Ρετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

13.000,00   

 

 

Σθμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά 

μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από 

το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για 

τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, www.fuelprices.gr 

                                                                                Σταυρόσ, …/…/……     

                                                                               Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 
 

  

 

 

http://www.pkm.gov.gr/


ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  
ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ  
Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ & Ροιότθτασ 
Ηωισ 
Α.ΜΕΛΕΤΘΣ  8/2017 
 

 

« ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ ΚΑΙ  

ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2017 

– 2018 » 

 

 

 

    

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΤΘΓΟΙΑ Ε 

Ε)     Ο.Ρ.Α.Ρ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ  

Τθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

 

 

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ροςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ 

1. Ρετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

  6.000,00    

 

 

Σθμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά 

μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από 

το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για 

τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, www.fuelprices.gr 

                                                                        Σταυρόσ, …/…/……      

                                                                               Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

http://www.pkm.gov.gr/


  
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  
ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ  
Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ & Ροιότθτασ Ηωισ 
Α.ΜΕΛΕΤΘΣ  8/2017 
 

 

« ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ ΚΑΙ  

ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2017 – 

2018 » 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΑ  ΣΤ1 

ΣΤ1) ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ  

Τθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

 

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ροςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ   2.973,60    

2. Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 72.568,80    

3. Βενηίνθ 

Χλοοκοπτικϊν 

3.500,00    

4. Ρετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

16.000,00    

 

Σθμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά 

μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από 

το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για 

τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, www.fuelprices.gr 

                                                                           Σταυρόσ, …/…/……     

                                                                               Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

http://www.pkm.gov.gr/


 
 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  
ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ  
Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ & Ροιότθτασ 
Ηωισ 
Α.ΜΕΛΕΤΘΣ  8/2017 
 

 

 

« ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ ΚΑΙ  

ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2017 

– 2018 » 

 

 

 

 

 

 

    

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΑ   ΣΤ 2 

ΣΤ 2)  ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΡΟΛΛΩΝΙΑΣ  

Τθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

 

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ροςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 2.461,20    

2. Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 61.878,60    

3. Βενηίνθ 

Χλοοκοπτικϊν 

3.600,00    

4. Ρετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

9.000,00    

Σθμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά 

μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από 

το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για 

τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, www.fuelprices.gr     

                                                                           Σταυρόσ, …/…/……     

                                                                               Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

http://www.pkm.gov.gr/


 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  
ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ  
Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ & Ροιότθτασ 
Ηωισ 
Α.ΜΕΛΕΤΘΣ  8/2017 
 

 

« ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ ΚΑΙ  

ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2017 

– 2018 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΑ  ΣΤ 3 

ΣΤ 3)   ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ  ΑΕΘΟΥΣΑΣ  

Τθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

 

 

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ροςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ        2.793,60    

2. Ρετρζλαιο Κίνθςθσ     42.423,60    

3. Βενηίνθ 

Χλοοκοπτικϊν 

     3.500,00    

4. Ρετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

   10.000,00    

Σθμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά 

μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από 

το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για 

τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, www.fuelprices.gr 

                                                                            Σταυρόσ, …/…/……     

                                                                               Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

http://www.pkm.gov.gr/


 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  
ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ  
Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ & Ροιότθτασ 
Ηωισ 
Α.ΜΕΛΕΤΘΣ  8/2017 
 

 

« ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ ΚΑΙ  

ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2017 

– 2018 » 

 

 

 

 

 

 

    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΑ  ΣΤ 4 

ΣΤ 4)  ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ  ΜΑΔΥΤΟΥ  

 

Τθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

 

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ροςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ        2.461,20   

2. Ρετρζλαιο Κίνθςθσ      41.526,00   

3. Βενηίνθ 

Χλοοκοπτικϊν 

      3.400,00    

4. Ρετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

    10.000,00    

Σθμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά 

μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από 

το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για 

τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, www.fuelprices.gr     

Σταυρόσ, …/…/……     

                                                                                  

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

http://www.pkm.gov.gr/


 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  
ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ  
Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ & Ροιότθτασ 
Ηωισ 
Α.ΜΕΛΕΤΘΣ  8/2017 
 

 

« ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ ΚΑΙ  

ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2017 

– 2018 » 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΑ  ΣΤ 5 

ΣΤ 5) ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ  ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

Τθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

 

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ροςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ        2.973,60    

2. Ρετρζλαιο Κίνθςθσ      45.691,20    

3. Βενηίνθ 

Χλοοκοπτικϊν 

       3.500,00    

4. Ρετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

      10.000,00   

 

Σθμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά 

μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από 

το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για 

τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, www.fuelprices.gr 

                                                                               Σταυρόσ, …/…/……    

                                                                               Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

http://www.pkm.gov.gr/


 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  
ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ  
Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ & Ροιότθτασ 
Ηωισ 
Α.ΜΕΛΕΤΘΣ  8/2017 
 

 

 

« ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ ΚΑΙ  

ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2017 

– 2018 » 

 

 

 

 

    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΑ  ΣΤ6 

ΣΤ 6)  ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ  ΕΝΤΙΝΑΣ 

Τθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

 

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Ρροχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ροςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 3.161,40    

2. Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 73.203,00    

3. Βενηίνθ 

Χλοοκοπτικϊν 

  3.700,00    

4. Ρετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

 15.000,00    

Σθμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά 

μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από 

το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για 

τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, www.fuelprices.gr 

                                                                                 Σταυρόσ, …/…/……  

                                                                               Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

http://www.pkm.gov.gr/
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