
 
 

 

1/58 

 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                     ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ                         ΚΑΙ  ΕΛΑΙ ΟΛΙ ΠΑΝΤ Ι ΚΩΝ                              

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                 ΕΙ ΔΩΝ  ΓΙ Α ΤΙ Σ  ΑΝΑΓΚΕΣ  Τ ΟΥ    

                                     ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ , Τ ΩΝ  

                                     ΚΕΝΤ ΡΩΝ ΚΟΙ ΝΩΝΙ ΚΗΣ   

                                     ΠΡΟΝΟΙ ΑΣ  – ΦΡΟΝΤ Ι ΔΑΣ   

                                     ΚΑΙ  ΠΡΟΣ ΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ    

                                     ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ ( ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ) ,                         

                                     ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ       

                                                  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,   

                                              ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

                                              ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), ΤΗΣ  

                                              ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ   

                                              ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  

                                                                                ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

                                              ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» 

                                                                   Αρ. µελέτης: 7/2017 Οικονοµικής   

                                                                   Υπηρεσίας του Δήµου 

                                                  Αρ. Πρωτ.: 9420/21-03-2017 
   
  

    

Ο Ρ O I   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
 

 

Ο Δήµαρχος Θέρµης Ν. Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη, την υπ αριθµ 15/2017 

απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/Θµιας Εκπ/σης περί 

έγκρισης της υπ αριθµ 7/2017 ενιαίας µελέτης προµήθειας υγρών καυσίµων και 

ελαιολιπαντικών, στο τµήµα που την αφορά και έγκριση της πίστωσης, την υπ αριθµ 11/2017 

απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/Θµιας Εκπ/σης περί 

έγκρισης της υπ αριθµ 7/2017 ενιαίας µελέτης προµήθειας υγρών καυσίµων και 

ελαιολιπαντικών, στο τµήµα που την αφορά και έγκριση της πίστωσης, την υπ αριθµ 5/2017 

απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Δηµοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισµού, 

Περιβάλλοντος & Αθλητισµού θέρµης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) περί δέσµευσης πίστωσης για ΦΠΑ 

έτους 2017, την υπ αριθµ 53/2017 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Δηµοτικής 

Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος & Αθλητισµού θέρµης 

(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), περί έγκρισης εκτέλεσης του αιτήµατος προµήθειας υγρών καυσίµων 

κίνησης και θέρµανσης και ελαιολοπαντικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016, την 

υπ αριθµ 58/2017 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Δηµοτικής Κοινωφελής 

Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος & Αθλητισµού θέρµης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), περί 
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έγκρισης διενέργειας της προµήθειας υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες της 

ΔΕΠΠΑΘ, σύµφωνα µε την υπ αριθµ 7/2017 ενιαίας µελέτη και δέσµευση της πίστωσης, στο 

τµήµα που την αφορά και δέσµευσης των πιστώσεων,  την υπ αριθµ 17/2017 απόφαση του 

Διοικητικού Συµβουλίου των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής 

Αγωγής Δήµου θέρµης (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.), περί έγκρισης εκτέλεσης αιτήµατος για την δαπάνη 

προµήθειας ειδών καυσίµων και ελαιολιπαντικών της υπ αριθµ 7/2017 ενιαίας µελέτης 

προµήθειας υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών, στο τµήµα που το αφορά, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ΠΔ 80/2016, την υπ αριθµ 18/2017 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου 

των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήµου θέρµης 

(ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.), περί έγκρισης διενέργειας της προµήθειας ειδών καυσίµων κίνησης, 

θέρµανσης και ελαιολιπαντικών, σύµφωνα µε την υπ αριθµ 7/2017 ενιαίας µελέτης προµήθειας 

υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών, στο τµήµα που το αφορά, την υπ αριθµ 37/2017 

απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και 

Προσχολικής Αγωγής Δήµου θέρµης (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.), περί ψήφισης των πιστώσεων, την υπ 

αριθµ 98/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης αιτήµατος δαπάνης 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016, την υπ αριθµ 93/2017 απόφαση του Δηµοτικού 

Συµβουλίου Θέρµης περί έγκρισης εκτέλεσης της ενιαίας προµήθειας µε ανοικτό διεθνή 

ηλεκτρονικό διαγωνισµό και την υπ αριθµ 196/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

περί ψήφισης των πιστώσεων, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης, καθορισµού 

του τρόπου εκτέλεσης  και έγκρισης των όρων διακήρυξης, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 

Διεθνή δηµόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό και µε σφραγισµένες προσφορές, 

για την ανάδειξη µειοδότη της προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης και 

ελαιολιπαντικών (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη, πετρέλαιο θέρµανσης, ελαιολιπαντικά) 

προϋπολογισµού 992.913,42 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  για την κάλυψη αναγκών 

του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, των ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ), της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.),  της Σχολικής Επιτροπής Α/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης και της 

Σχολικής Επιτροπής Β/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης του Δήµου θέρµης. 

 

Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί αντίστοιχα από ίδιους πόρους του κάθε 

φορέα ως εξής: 

 

 

Για τα καύσιµα 

 

Όσον αφορά το Δήµο Θέρµης, η συνολική δαπάνη της προµήθειας καυσίµων  κίνησης 

και θέρµανσης (599.344,62 ευρώ µε ΦΠΑ, Α΄Οµάδα µελέτης 7/2017) θα βαρύνει τους 

παρακάτω  Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων του Δήµου, σε ότι αφορά το 2017: 

 

1.  ΚΑ 02.10.6641.001, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης 

µεταφορικών µέσων», ποσό 15.000 ευρώ. 

2.  ΚΑ 02.20.6641.001, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης 

µεταφορικών µέσων», ποσό 100.000 ευρώ.  
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3.  ΚΑ 02.20.6644.001, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης 

µηχανηµάτων έργων», 8.000 ευρώ.  

4.  ΚΑ 02.30.6641.001, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης 

µεταφορικών µέσων», ποσό 13.168,31 ευρώ. 

5.  ΚΑ 02.30.6644.001, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης 

µηχανηµάτων έργων», ποσό 20.000 ευρώ. 

6.  ΚΑ 02.35.6641.001, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης 

µεταφορικών µέσων», ποσό  3.000 ευρώ. 

7.  ΚΑ 02.35.6644.001, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης 

µηχανηµάτων έργου», ποσό 2.000 ευρώ. 

8.  ΚΑ 02.35.6644.002, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων 

χορτοκοπτικών», ποσό 4.831,69 ευρώ. 

9.  ΚΑ 02.10.6643, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 

φωτισµό», ποσό 8.000 ευρώ. 

10.  ΚΑ 02.30.6643, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων για 

θέρµανση και φωτισµό», ποσό 3.000 ευρώ. 

11.  ΚΑ 02.40.6643, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων για 

θέρµανση και φωτισµό», ποσό 2.000 ευρώ.  

12.  ΚΑ 02.20.6644.004 τίτλος «Προµήθεια καυσίµων 

γεννήτριας και δονητικής πλάκας», ποσό 1.000 ευρώ 

Σύνολο πιστώσεων προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, 

180.000 ευρώ (µε ΦΠΑ). 

Αρ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 196/21-03-2017 αρ. καταχώρισης στο βιβλίο 

εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικ Υπηρεσίας 354/15-03-2017. 
 

 

Το υπόλοιπο ποσό των 419.344,62 € (µε ΦΠΑ)  θα καλυφθεί από πιστώσεις προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2018. Η ανάλυση στους ΚΑ του οικονοµικού έτους 2018 είναι η ακόλουθη: 

 

1.  ΚΑ 02.10.6641.001, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης 

µεταφορικών µέσων», ποσό 35.000 ευρώ. 

2.  ΚΑ 02.20.6641.001, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης 

µεταφορικών µέσων», ποσό 233.000 ευρώ.  

3.  ΚΑ 02.20.6644.001, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης 

µηχανηµάτων έργων», 19.000 ευρώ.  
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4.  ΚΑ 02.30.6641.001, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης 

µεταφορικών µέσων», ποσό 31.000,00 ευρώ. 

5.  ΚΑ 02.30.6644.001, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης 

µηχανηµάτων έργων», ποσό 46.500 ευρώ. 

6.  ΚΑ 02.35.6641.001, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης 

µεταφορικών µέσων», ποσό  6.500 ευρώ. 

7.  ΚΑ 02.35.6644.001, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης 

µηχανηµάτων έργου», ποσό 4.500 ευρώ. 

8.  ΚΑ 02.35.6644.002, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων 

χορτοκοπτικών», ποσό 11.000,00 ευρώ. 

9.  ΚΑ 02.10.6643, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 

φωτισµό», ποσό 18.800 ευρώ. 

10.  ΚΑ 02.30.6643, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων για 

θέρµανση και φωτισµό», ποσό 7.000 ευρώ. 

11.  ΚΑ 02.40.6643, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων για 

θέρµανση και φωτισµό», ποσό 4.500 ευρώ.  

12.  ΚΑ 02.20.6644.004 τίτλος «Προµήθεια καυσίµων 

γεννήτριας και δονητικής πλάκας», ποσό 2.544,62 ευρώ 

 

Σύνολο πιστώσεων προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, 

419.344,62 ευρώ (µε ΦΠΑ). 
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Όσον αφορά το ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.. η συνολική δαπάνη της προµήθειας καυσίµων κίνησης και 

θέρµανσης (53.449,71 ευρώ µε ΦΠΑ, Β΄Οµάδα µελέτης 07/2017) θα βαρύνει τους 

παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων του έτους 2017: 

 

ΚΑ 15.6641.001, τίτλος «Προµήθεια πετρελαίου κίνησης», ποσό 

2.504,91 ευρώ. 

ΚΑ 60.6641.001, τίτλος «Προµήθεια πετρελαίου κίνησης», ποσό 

707,90 ευρώ. 

ΚΑ 15.6641.002, τίτλος «Προµήθεια βενζίνης µεταφορικών 

µέσων», ποσό 1.627,46 ευρώ.  

ΚΑ 60.6643, τίτλος «Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης», ποσό 

6.290,23 ευρώ 

ΚΑ 15.6643, τίτλος «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 

φωτισµό», ποσό 3.000,00 ευρώ. 

Σύνολο πιστώσεων προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, 

14.130,51 ευρώ µε ΦΠΑ.  

 

ΚΑ 15.6641.001 Αρ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 124/14-02-2017 αρ. 

καταχώρισης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικ Υπηρεσίας 

113/14-02-2017. 
 

ΚΑ 60.6641.001 Αρ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 124/14-02-2017 αρ. 

καταχώρισης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικ Υπηρεσίας 

113/14-02-2017. 
 

ΚΑ 15.6641.002 Αρ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 125/14-02-2017 αρ. 

καταχώρισης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικ Υπηρεσίας 

95/14-02-2017. 

 

ΚΑ 60.6643 Αρ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 126/14-02-2017 αρ. 

καταχώρισης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικ Υπηρεσίας 

96/14-02-2017. 
 

ΚΑ 15.6643 Αρ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 126/14-02-2017 αρ. 

καταχώρισης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικ Υπηρεσίας 

96/14-02-2017. 
 

Το υπόλοιπο ποσό των 39.319,20 € (µε ΦΠΑ)  θα καλυφθεί από πιστώσεις προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2018
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Όσον αφορά την Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. η συνολική δαπάνη της προµήθειας καυσίµων κίνησης και 

θέρµανσης (76.904,32 ευρώ µε ΦΠΑ, Γ΄Οµάδα µελέτης 7/2017) θα βαρύνει τους 

παρακάτω  Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων του έτους 2017: 

 

775,81 €  σε βάρος του ΚΑΕ 01-64-07-00-0123.   

7.391.99 € σε βάρος του ΚΑΕ. 01-64-12-00-0223.   

2.948.12 €  σε βάρος του ΚΑE 01-64-12-00-0423.  

3.150.45 €  σε βάρος του ΚΑE 01-64-12-00-0323.   

8.801.02 € σε βάρος του ΚΑE 09-64-12-09-0223.   

3.995.87 €  σε βάρος του ΚΑE 09-64-12-09-0323.  

45,52 € σε βάρος του ΚΑΕ 09-64-12-09-0423.   

ΦΠΑ 24% έτους 2017, 6506,10 € σε βάρος του ΚΑ  

 

Σύνολο πιστώσεων προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, 

33.614,88 ευρώ (µε ΦΠΑ). 

 

Αρ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 13/07-03-2017 αρ. καταχώρισης στο βιβλίο 

εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικ Υπηρεσίας 13/07-03-2017. 

 

  

Το υπόλοιπο ποσό των 43.289,44 € (µε ΦΠΑ)  θα καλυφθεί από πιστώσεις προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2018
 

 

 

• Όσον αφορά την Σχολική Επιτροπή Α΄ θµιας Εκπ/σης (Δηµοτική Ενότητα Θέρµης) η 

συνολική προµήθεια (40.319,96 ευρώ µε ΦΠΑ, Δ΄Οµάδα µελέτης 7/2017) θα 

χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής.   

• Όσον αφορά την Σχολική Επιτροπή Α΄ θµιας Εκπ/σης (Δηµοτική Ενότητα Μίκρας) η 

συνολική προµήθεια (35.839,96 ευρώ µε ΦΠΑ, Ε΄Οµάδα µελέτης 7/2017) θα 

χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής.   

• Όσον αφορά την Σχολική Επιτροπή Α΄ θµιας Εκπ/σης (Δηµοτική Ενότητα Βασιλικών) η 

συνολική προµήθεια (31.359,97 ευρώ µε ΦΠΑ, Ζ΄Οµάδα µελέτης 7/2017) θα 

χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής.   

• Όσον αφορά την Σχολική Επιτροπή Β΄ θµιας Εκπ/σης (Δηµοτική Ενότητα Θέρµης) η 

συνολική προµήθεια (40.319,96 ευρώ µε ΦΠΑ, Η΄Οµάδα µελέτης 7/2017) θα 

χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής.   

• Όσον αφορά την Σχολική Επιτροπή Β΄ θµιας Εκπ/σης (Δηµοτική Ενότητα Μίκρας) η 

συνολική προµήθεια (40.319,96 ευρώ µε ΦΠΑ, Θ΄Οµάδα µελέτης 7/2017) θα 

χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής.   

• Όσον αφορά την Σχολική Επιτροπή Β΄ θµιας Εκπ/σης (Δηµοτική Ενότητα Βασιλικών) η 

συνολική προµήθεια (35.839,96 ευρώ µε ΦΠΑ, Ι΄Οµάδα µελέτης 7/2017) θα 

χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής.   
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Για τα ελαιολιπαντικά 

 

Όσον αφορά το Δήµο Θέρµης, η συνολική δαπάνη της προµήθειας ελαιολιπαντικών 

ειδών (38.826,88 ευρώ µε ΦΠΑ, Κ΄Οµάδα µελέτης 7/2017) θα χρηµατοδοτηθεί από 

πιστώσεις του προϋπολογισµού του Δήµου, οικονοµικού έτους 2018, ως εξής: 

 

 

ΚΑ 10-6641-002 τίτλος «Προµήθεια λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών µεταφορικών 

µέσων» ποσό 7.700 ευρώ  

ΚΑ 20-6641-002 τίτλος «Προµήθεια λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών µεταφορικών 

µέσων» ποσό 15.300 ευρώ 

ΚΑ 30-6641-002 τίτλος «Προµήθεια λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών µεταφορικών 

µέσων» ποσό 9.700 ευρώ 

ΚΑ 35-6641-002 τίτλος «Προµήθεια λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών µεταφορικών 

µέσων» ποσό 6.126,88 ευρώ 

Σύνολο πιστώσεων 38.826,88 ευρώ (µε ΦΠΑ). 

 

  

Αρ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και καταχώριση στο βιβλίο εγκρίσεων και 

εντολών πληρωµής της Οικ Υπηρεσίας  θα γίνει στο έτος 2018. 
 

 

Όσον αφορά το ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ, η συνολική δαπάνη της προµήθειας ελαιολιπαντικών 

ειδών (223,20 ευρώ µε ΦΠΑ, Λ΄Οµάδα µελέτης 7/2017) θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις 

του προϋπολογισµού του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ, οικονοµικού έτους 2018 ΚΑ 15.6641.003 τίτλος 

«Προµήθεια λιπαντικών µεταφορικών µέσων». 

  

Αρ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και καταχώριση στο βιβλίο εγκρίσεων και 

εντολών πληρωµής της Οικ Υπηρεσίας  θα γίνει στο έτος 2018. 
  

 

  

Όσον αφορά τη Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., η συνολική δαπάνη της προµήθειας ελαιολιπαντικών 

ειδών (164,92 ευρώ µε ΦΠΑ, Μ΄Οµάδα µελέτης 7/2017) θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις 

προϋπολογισµού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ οικονοµικού έτους 2018 ΚΑ 09.64.12.09.0023, τίτλος 

«Προµήθεια λιπαντικών µεταφορικών µέσων» ποσό 133 ευρώ, ΚΑ 64.12.09.0024, τίτλος 

«ΦΠΑ 24%» ποσό 31,92 ευρώ. 

 

Αρ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 13/07-03-2017 αρ. καταχώρισης στο βιβλίο 

εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικ Υπηρεσίας 13/07-03-2017. 

 

 

Σχετικά CPV 09135100, 09134100, 09132100, 24951000 
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Άρθρο 1ο Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών, λήψη πληροφοριών – δηµοσίευση. 

1.1 Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. µέχρι την καταληκτική 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η 27/03/2017 

και ώρα 08.00:00 π.µ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

28/04/2017και ώρα 17:00:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

    

1.2. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί για µία (1) φορά στο τεύχος διακηρύξεων 

δηµοσίων συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (άρθρο 8 παρ. 6Β του Ν. 2741/1999), 

σε δύο(2) οικονοµικές εφηµερίδες , µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα µε έδρα το 

νοµό Θεσσαλονίκης και σε µία εβδοµαδιαία και µια ηµερήσια τοπική  εφηµερίδα µε έδρα το νοµό 

Θεσσαλονίκης ( παρ. Β1, περ. (β) άρθρου 3 ν. 3548/2007). 1.3. Η διακήρυξη και η µελέτη θα 

αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ. Κωδικός NUTS GR 122. 

1.4. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

1.5. Η  διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

1.6. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο, http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

1.7. Περίληψη της διακήρυξης  θα αναρτηθεί σε εµφανές µέρος του Δήµου Θέρµης, ενώ 

ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί σε επιµελητήρια, συνδέσµους, επίσης θα διατίθεται η 

διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού (µελέτη, τεχνική έκθεση, συγγραφή 

υποχρεώσεων – προδιαγραφές και προϋπολογισµός,) από το διαδίκτυο στην επίσηµη ιστοσελίδα 

του ∆ήµου θέρµης, στη διεύθυνση: www.thermi.gov.gr (Ενηµέρωση – Διακηρύξεις). 

 

1.8. Συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού : 

 

 Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού 

µέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήµατα παροχής 
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συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους  

στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, 

µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε 

το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του 

διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται το 

αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες από τη λήψη της αίτησης. 

Στοιχεία αρµοδίων υπαλλήλων: 

Αθανάσιος Κολοκυθάς και Κυριάκης Μιχάλης, τηλέφωνα 2310-478029, 2310-478027, fax 

2310 478039, e mail: s.kolokythas@thermi.gov.gr 

 

Άρθρο 2ο (Ισχύουσα νοµοθεσία) 

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν: 

α.- Η παρούσα διακήρυξη. 

     β. - Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων».  

      γ. - Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης  

     Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

     δ. - Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων     

     και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο   

     διαδίκτυο – Πρόγραµµα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις». 

ε.- Ο ν. 3463/2006 (Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 
      στ. - Του Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/08-08-2016) “Δηµόσιες Συµβάσεις ,΄Εργων, Προµηθειών  
     και Υπηρεσιών” 

ζ.- Τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 4 Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου ΦΕΚ 

240/12-12-2012 τεύχος Α, Ν 4111 (ΦΕΚ 18/25-01-2013) σύµφωνα µε την οποία η 

διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών 

αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. 

πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των 

Δήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής 

από τους οικείους Δήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, 

καταργείται. 

η.- Η αρ. Π1/84/1997 (Φ.Ε.Κ.319 Β') απόφαση υπουργού Ανάπτυξης µε την οποία 

εξαιρέθηκε η ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.), των προµηθειών που 

πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών πετρελαίου κίνησης και 

θέρµανσης, βενζίνης αµόλυβδης, super και απλής και ελαίων λιπάνσεως. 

θ. Ο ν 3852/2010 Πρόγραµµα  ΄΄Καλλικράτης΄΄ 

ι) - Της ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) µε την οποία 

ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας 

,Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.  
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κ) 0 Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 

Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014), 

λ) - Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 

καιδιαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων 

Συµβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

µ) - Της µε αριθµ. πρωτ. ΠΙ/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε 

θέµα«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)» 

ν) - Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές 

ρυθµίσεις». 
     

 

Αν κάποιος από τους όρους της διακήρυξης έρχεται σε αντίφαση µε τα παραπάνω και υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτό θα εντοπιστεί από ένσταση διαγωνιζοµένου, τότε, όπως εξ’ άλλου και 

σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κατισχύουν τα αναφερόµενα στα παραπάνω (β),(γ), (δ), (ε) 

και (στ). 

Αρµόδια για επίλυση οιωνδήποτε διαφορών προκύψουν σε οποιαδήποτε φάση της παρούσας 

προµήθειας, είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 

Άρθρο 3ο (Δικαιούµενοι συµµετοχής) 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 

σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 

ανάθεσης Δηµοσίων συµβάσεων.  

και εφόσον όλοι οι παραπάνω(α,β,γ,δ) έχουν σχετικό  αντικείµενο αντίστοιχο µε αυτό του 

διαγωνισµού.  

2. Δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό: 

α. Αυτοί οι οποίοι στερήθηκαν µε δικαστική απόφαση της ικανότητας να ασκούν το επάγγελµά 

τους. 

β. Αυτοί οι οποίοι απώλεσαν µε δικαστική απόφαση το δικαίωµα να συνάπτουν συµβάσεις µε 

τους ΟΤΑ ή να συµµετέχουν σε δηµοπρασίες των ΟΤΑ.  

γ. Αυτοί στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις προµήθειες του δηµόσιου 

τοµέα ή από τις προµήθειες του Δήµου , εφόσον αυτή βρίσκεται σε ισχύ. 

3. Σε περίπτωση µετασχηµατισµού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, η 

νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις της προηγούµενης, 

υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επελθούσα µεταβολή και να προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, προκειµένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές 
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προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό.  

 

Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό : 

 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   

 1  Οι οικονοµικοί φορείς,  αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο 

«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως 

εξής: 

 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 

εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 

Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 

αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 

από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις 

δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις 

προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 

60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 

εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρµόδια υπηρεσία. 

 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
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2   Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.  

 

Άρθρο 4ο  (Συµβατικά στοιχεία) 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η παρούσα διακήρυξη. 

β) Η  συγγραφή των υποχρεώσεων  

γ) Οι τεχνικές προδιαγραφές 

δ) Η τεχνική προσφορά του αναδόχου  

ε) Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου 

 

 

Άρθρο 5ο  (Φάκελος προσφοράς) 

Με ποινή αποκλεισµού οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή των 

ενδιαφεροµένων σε αυτόν συντάσσονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα ή 

µεταφράζονται και επικυρώνονται από αναγνωρισµένη αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση δεν 

γίνονται δεκτά. 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»  
και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 
 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική 
προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»  

υποβάλλονται  η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. 

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

 
• Δικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά συµµετοχής, σε µορφή αρχείου .pdf 

σύµφωνα µε το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Ο κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής, ανάλογα µε τα είδη της προµήθειας που υποβάλει 

προσφορά.  
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Δηλαδή 

Εφόσον κάποιος συµµετέχων υποβάλει προσφορά µόνο για ελαιολιπαντικά είδη δεν έχει την 

υποχρέωση να υποβάλει τα υπ αριθµ  2, 3  δικαιολογητικά συµµετοχής που αναφέρονται σε 

είδη καυσίµων.  

Αντίστοιχα εάν κάποιος συµµετέχων υποβάλει προσφορά µόνο για είδη καυσίµων δεν έχει 

την υποχρέωση να υποβάλει την υπ αριθµ 4 υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται σε 

ελαιολιπαντικά είδη. Επίσης εάν κάποιος συµµετέχων υποβάλει προσφορά µόνο για  οµάδα 

καυσίµων στην οποία υπάρχει µόνο το είδος του πετρελαίου θέρµανσης τότε στην υπ αριθµ 

3 υπεύθυνη δήλωση δεν έχει την υποχρέωση να αναφερθεί στη δηλωσή του, περί του εδαφ. 

(β) «το συνεργαζόµενο πρατήριο   …………… υγρά καύσιµα κίνησης», αλλά µόνο για τα 

υπόλοιπα. 

Σε περίπτωση που κάποιος συµµετέχων υποβάλει προσφορά για όλες τις οµάδες του 

διαγωνισµού, θα πρέπει να υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που είναι 

απαραίτητα. 

 

 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι τα εξής: 

 

1. Η κατά το Άρθρο 10 εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

 

 2. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε γνώση των 

τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να προµηθεύει καύσιµα κίνησης και θέρµανσης 

τον εκάστοτε φορέα ή φορείς της προµήθειας σύµφωνα µε όσα αναφέρονται την υπ 

αριθµ 7/2017 µελέτη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Δήµου Θέρµης και την παρούσα 

διακήρυξη. Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς (α) ο χρόνος παράδοσης σε 

ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία της έγγραφης παραγγελίας (όχι µεγαλύτερη 

των δύο (2) ηµερών) όσον αφορά το πετρέλαιο θέρµανσης και αυθηµερόν για τα 

καύσιµα κίνησης και (β) το συνεργαζόµενο πρατήριο καυσίµων που θα πρέπει να 

βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήµου Θέρµης, εφόσον ο υποψήφιος 

ανάδοχος δεν διατηρεί πρατήριο εντός των διοικητικών ορίων του Δήµου Θέρµης, στο 

οποίο θα εφοδιάζονται τα οχήµατα του εκάστοτε φορέα της προµήθειας µε υγρά 

καύσιµα κίνησης. 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του νοµίµου εκπροσώπου του συνεργαζόµενου 

πρατηρίου (εντός διοικητικών ορίων του δήµου), σε περίπτωση συνεργασίας µε 

κάποιον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της 

προµήθειας καυσίµων υπέρ του ανωτέρω συµµετέχοντα, για κάποιον ή κάποιους 

φορείς της προµήθειας, θα εφοδιάζει για λογαριασµό του συµµετέχοντα τα οχήµατα 

του εκάστοτε φορέα µε τον οποίο θα υπογράψει σύµβαση προµήθειας καυσίµων ο 

συµµετέχων, καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης . Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα 

απευθύνεται προς τον Δήµο Θέρµης. 

 

 4. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε γνώση των  

τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να προµηθεύει µε ελαιολιπαντικά είδη τον 

εκάστοτε φορέα ή φορείς της προµήθειας, στο σηµείο που θα του υποδείξει ο φορέας, 
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σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην υπ αριθµ 7/2017 µελέτη της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του Δήµου Θέρµης και την παρούσα διακήρυξη. Στη δήλωση αυτή θα 

αναφέρεται σαφώς (α) ο χρόνος παράδοσης σε ηµερολογιακές ηµέρες από την 

ηµεροµηνία της έγγραφης παραγγελίας (όχι µεγαλύτερη των πέντε (5) ηµερών) όσον 

αφορά τα ελαιολιπαντικά  

 

5. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνονται τα ταµεία Κύριας &  

       Επικουρικής Ασφάλισης. 

 

   6. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη    

          υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986  ,σύµφωνα µε συνηµµένο   

         αρχείο µε ονοµασία  “Παράρτηµα Α” σε µορφή .pdf 

         Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) δίδεται και σε µορφή αρχείου xml    

          προς διευκόλυνση των συµµετεχόντων ως προς την συµπλήρωσή του. 

 

 7. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει τροποποιήσει τις ζητούµενες    

        ποσότητες και περιγραφές ειδών στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς της    

        υπηρεσίας. 

 

8. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρεται η οµάδα ή οι οµάδες του 

προϋπολογισµού για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά 

 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΔ 

για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, καθώς και τα υπόλοιπα κατά 

περίπτωση δικ/κά.  

 
 

 

 

   Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν 

µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 

έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά 

απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
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• Τεχνική προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 
 

1. Για τα είδη ελαιολιπαντικών:  

- Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου, ότι τα είδη  

ελαιολιπαντικών της προσφοράς του, είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 

απαιτούνται από την  7/26-01-2017 µελέτη της παρούσας προµήθειας. 

 

-  Βεβαίωση συµµετοχής σε Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής Διαχείρησης (ΣΣΕΔ) µε   

τον Αριθµό Μητρώου Παραγωγού, ο οποίος θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που 

κάποιος συµµετέχων δεν έχει την υποχρέωση να είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο, θα 

πρέπει να υποβάλλει αντίστοιχη Βεβαίωση και Αριθµό Μητρώου του κατασκευαστή ή του 

εισαγωγέα από τον οποίο προµηθεύεται. 

Σε περίπτωση µη τήρησης αρχείου µητρώου παραγωγού από τον ΕΟΑΝ (Ελληνικός 

Οργανισµός Ανακύκλωσης) µπορεί να υποβληθεί σχετικό έγγραφο ή βεβαίωση του ΕΟΑΝ   

ότι για τα συγκεκριµένα είδη (λιπαντικά), δεν έχει δηµιουργηθεί ακόµη σχετικό µητρώο, 

παρόλο που υφίσταται η υποχρέωση καταχώρισης των προϊόντων αυτών. 

           

 

2. Για τα είδη καυσίµων:  

- Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου, ότι τα καύσιµα 

κίνησης και θέρµανσης που προµηθεύει είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των 

κρατικών διυλιστηρίων και ισχύουν σήµερα.  

 

- Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων (και του 

συµµετέχοντα και του συνεργαζόµενου πρατηρίου (εντός διοικητικών ορίων του Δήµου) 

εφόσον υπάρχει συνεργασία µεταξύ αυτών 

 

- Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων (και του 

συµµετέχοντα και του συνεργαζόµενου πρατηρίου (εντός διοικητικών ορίων του Δήµου) 

εφόσον υπάρχει συνεργασία µεταξύ αυτών 

 

 

 

 

Γλώσσα  σύνταξης των  παραπάνω δικαιολογητικών η Ελληνική  

 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά για συµµετέχουσες αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει 

να εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης και να έχουν 

επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά.  

 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή κατατίθενται πρωτότυπα ή 

ακριβή αντίγραφα  ή φωτοαντίγραφα.  
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Σε περίπτωση ανάρτησης ή κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,όταν αυτά έχουν εκδοθεί από το 

Ελληνικό Δηµόσιο ή φορέων του Δηµόσιου Τοµέα ,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα 

Σε περίπτωση ανάρτησης ή κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων  ηµεδαπών  

,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση ανάρτησης ή κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,αλλοδαπών εγγράφων  ,αυτά 

πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.  
 

 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 

που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου 

ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 

το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην 

τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υπάρχουν 

εντός του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»,  για τη συµµετοχή 

του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή 

αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 

ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο 

Πρωτόκολλο του Δήµου θέρµης, Πλατεία Δηµοκρατίας 1 θέρµη ΤΚ 57001, τηλ 2313 300700, 

µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Όταν υπογράφονται από τρίτους απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου της 

υπογραφής. 

Το σύνολο των Υπεύθυνων Δηλώσεων της παρούσας διακήρυξης πρέπει να φέρει ηµεροµηνία, 
ψηφιακή ή φυσική, το πολύ έως τριάντα (30) µέρες πριν καταληκτική ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού. 
 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : Εγγύηση συµµετοχής, 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους κ.α. 
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Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 

προσφορά του προσφέροντα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονοµική Προσφορά».  

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 

παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

 

 

  Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζοµένου συνταγµένη σε έντυπο 

της υπηρεσίας επί ποινή αποκλεισµού για τα συγκεκριµένα και µόνο είδη καυσίµων και 

λιπαντικών που ζητούνται µε την παρούσα  ως εξής: 

   (1) Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης , και το πετρέλαιο 

θέρµανσης, επί της µέσης τιµής χονδρικής πώλησης για τον νοµό Θεσσαλονίκης, όπως 

αυτή προκύπτει από το δελτίο τιµών του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την ηµέρα παράδοσης των καυσίµων  . 

(2) Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για την βενζίνη (αµόλυβδη), επί της µέσης 

λιανικής τιµής  αµόλυβδης βενζίνης όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιµών του 

Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, την ηµέρα παράδοσής των καυσίµων. 

(3) Χαµηλότερη τιµή προσφοράς για τα ελαιολιπαντικά είδη 

 

Αναφορικά µε τα ποσοστά έκπτωσης των καυσίµων και σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Ν 

4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α) ορίζονται τα εξής: 

Το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται στη διαµορφούµενη, για έκαστο είδος, µέση τιµή της 

περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισµού. Το ανωτέρω 

ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

Σε κάθε περίπτωση το συµβατικό ποσό κάποιας οµάδας καυσίµων δεν θα ξεπερνά το 

ποσό του προϋπολογισµού της µελέτης για την συγκεκριµένη οµάδα, καθώς επίσης και οι 

συµβατικές ποσότητες δεν θα ξεπερνούν τις ποσότητες της µελέτης. 
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Δηλαδή σε περίπτωση κατακύρωσης της ανάθεσης µε αρνητικό ποσοστό έκπτωσης τότε 

το συµβατικό ποσό, θα ισούται µε το ποσό του προϋπολογισµού της µελέτης. 

Στην έκπτωση των καυσίµων και στην τιµή των ελαιολιπαντικών ειδών είτε αναφέρεται 

στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε 

άλλη επιβάρυνση (εκτός του Φ.Π.Α.) για παράδοση των ειδών της προµήθειας στον τόπο και µε 

τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Προσφορά στην τιµή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαµβάνονται οι παραπάνω  

κρατήσεις και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 

Η προσφορά µπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής. 

  

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους 

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται από όλα τα µέλη της 

ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα 

οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην 

προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της 

διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται 

αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση 

όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  

Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή 

Διαγωνισµού, σε κάθε στάδιο αυτού µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Από τις 

διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

Το σύνολο των Υπεύθυνων Δηλώσεων της παρούσας διακήρυξης πρέπει να φέρει ηµεροµηνία, 
ψηφιακή ή φυσική, το πολύ έως τριάντα (30) µέρες πριν καταληκτική ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού. 

 

 

Άρθρο 6ο (Χρόνος ισχύος προσφορών) 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές τρεις (3) µήνες από την εποµένη 

της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και τον χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την 

προσφορά τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από 

τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη 

διακήρυξη. 
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Άρθρο 7ο (Πλήθος προσφορών – Μερικές προσφορές) 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να καταθέσει µόνο µία. Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης 

προσφοράς µόνο για κάποια από τις οµάδες καυσίµων ή ελαιολιπαντικών ειδών του 

προϋπολογισµού (µερική προσφορά) αλλά και για περισσότερες της µιας οµάδας καυσίµων ή 

ελαιολιπαντικών του προϋπολογισµού (εντός του ιδίου εντύπου προσφοράς που θα υποβάλλει).  

 

Άρθρο 8ο  (Αντιπροσφορές) 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 

 

Άρθρο 9ο  (Εγγύηση συµµετοχής) 

Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προεκτιµώµενης από 

την υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 16.014,73 Ευρώ, όταν πρόκειται 

για προσφορά στο σύνολο του προϋπολογισµού της µελέτης (για όλες τις οµάδες ειδών). 

 

Το ποσό εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσοστού 2% επί της προεκτιµώµενης από την 

υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε οµάδα του προϋπολογισµού της µελέτης 

είναι: 

 

Α’ Οµάδα,  9.666,84 ευρώ 

Β’  Οµάδα,     862,09 ευρώ 

Γ’  Οµάδα,  1.240,39 ευρώ 

Δ’ Οµάδα,     650,32 ευρώ 

Ε’  Οµάδα,    578,06 ευρώ 

Ζ’ Οµάδα,     505,80 ευρώ 

Η’ Οµάδα,     650,32 ευρώ 

Θ’ Οµάδα,     650,32 ευρώ 

Ι’ Οµάδα,      587,06 ευρώ 

Κ’ Οµάδα,      626,24 ευρώ 

Λ’Οµάδα,          3,60 ευρώ 

Μ’Οµάδα,         2,66 ευρώ         

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της ΣΔΣ 

και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

 

Εφόσον κάποιος συµµετέχων στο διαγωνισµό υποβάλλει προσφορά για µια ή περισσότερες 

οµάδες της προµήθειας αλλά όχι για όλες τις οµάδες των ειδών,  µπορεί να υποβάλλει 
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αντίστοιχα και εγγύηση συµµετοχής ποσοστού 2% επί της προεκτιµώµενης από την υπηρεσία 

δαπάνης, εκτός ΦΠΑ από την υπηρεσία δαπάνης, για  την οµάδα ή το σύνολο των οµάδων για 

τις οποίες υποβάλει προσφορά και συµµετέχει στο διαγωνισµό. 

 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη,  

γ) το Δήµο Θέρµης προς τον οποίο απευθύνεται 

 δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, τέσσερις (4) µήνες τουλάχιστον. 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται  

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό 

αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπόψη. 

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, 

επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε 

πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.  

Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται 

µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

 

 

Άρθρο 10ο (Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού – Ανακήρυξη µειοδότη) 

 

      10.1 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές µέσω του ΕΣΗΔΗΣ µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη 

(άρθρο 1). 

 

      10.2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται ηλεκτρονικά από την αρµόδια επιτροπή που 

διενεργεί το διαγωνισµό. 
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 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των 

αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων 

κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 

διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί 

(υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των 

αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συµµετοχής 

– Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 

οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο 

των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 
   

Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία 

ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα 

αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς 

φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – 

οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που 

τους ορίζονται. 
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      Ανάδοχος της προµήθειας ανακηρύσσεται ως εξής: 

Για τα καύσιµα 

Με το µεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης που κατατίθεται ως προσφορά, ανά 

οµάδα καυσίµων του προϋπολογισµού της µελέτης. 

Για τα ελαιολιπαντικά 

Την  χαµηλότερη τιµή προσφοράς, ανά οµάδα ελαιολιπαντικών ειδών του προϋπολογισµού 

της µελέτης. 

 

Δηλαδή η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει ανά οµάδα ειδών της µελέτης 
 

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικ Επιτροπή του Δήµου θέρµης 

µετά  από προηγούµενη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού οργάνου.  Η απόφαση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατόν να 

ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτισθεί έγκυρα, 

εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. 
 

 

Αναλυτικότερα: 

 

Για τα καύσιµα 
Με βάση το µεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης που κατατίθεται ως προσφορά, ανά 

οµάδα καυσίµων του προϋπολογισµού της µελέτης. 

 

 

Για την οµάδα Α’ (ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ) το µεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης, 

προκύπτει από την ακόλουθη σχέση: 

 

0,8545 * ΠΕ_1 + 0,0662 * ΠΕ_2 + 0,0792 * ΠΕ_3 

όπου 

ΠΕ_1: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης  

ΠΕ_2: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για την βενζίνη (αµόλυβδη) 

ΠΕ_3: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο θέρµανσης  

  

 

 
Για την οµάδα Β’ (ΚΕΚΟΠΡΟ) το µεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης, προκύπτει από την 

ακόλουθη σχέση: 

 

0,2504 * ΠΕ_1 + 0,1628 * ΠΕ_2 + 0,5867 * ΠΕ_3 

όπου 

ΠΕ_1: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης  

ΠΕ_2: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για την βενζίνη (αµόλυβδη) 

ΠΕ_3: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο θέρµανσης 
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Για την οµάδα Γ’ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) το µεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης, προκύπτει από 

την ακόλουθη σχέση: 

 

0,0647 * ΠΕ_1 + 0,9352 * ΠΕ_2  

όπου 

ΠΕ_1: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για την βενζίνη (αµόλυβδη) 

ΠΕ_2: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο θέρµανσης  

Το τελικό ποσοστό έκπτωσης που θα προκύπτει από την παραπάνω σχέση σε κάθε οµάδα, θα 

εφαρµόζεται στο σύστηµα επί της καθαρής αξίας πρ/σµού της αντίστοιχης οµάδας, µε πέντε 

δεκαδικά ψηφία και θα προκύπτει η τελική αξία προσφοράς ανά οµάδα στο σύστηµα. 

Ο υπολογισµός του τελικού ποσοστού έκπτωσης ανα οµάδα, µε την παραπάνω σχέση, θα 

αναγράφεται στο φύλλο οικονοµικής προσφοράς. 

 

πχ.  0.8545 Χ 0,20% + 0,0662 Χ 0,20% + 0,0792 Χ 0,20% = 0,0019 Χ100 = 0,19000% τελ. 

ποσοστό έκπτωσης 

483.342,44 (καθ. Αξία) Χ 0,19000% = 482.424,09 ευρώ τελική αξία προσφοράς. 

 
Για την οµάδα Δ’ (Α΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Δηµοτική Ενότητα Θέρµης) το µεγαλύτερο επί 

τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης (υπάρχει µόνο ένα είδος καυσίµου) 
 

 

 

Για την οµάδα Ε’ (Α΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Δηµοτική Ενότητα Μίκρας) το µεγαλύτερο επί 

τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης (υπάρχει µόνο ένα είδος καυσίµου) 
 

 

 

Για την οµάδα Ζ’ (Α΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Δηµοτική Ενότητα Βασιλικών) το µεγαλύτερο επί 

τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης (υπάρχει µόνο ένα είδος καυσίµου) 
 

 

 

Για την οµάδα Η’ (Β΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Δηµοτική Ενότητα Θέρµης) το µεγαλύτερο επί 

τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης (υπάρχει µόνο ένα είδος καυσίµου) 
 

 

Για την οµάδα Θ’ (Β΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Δηµοτική Ενότητα Μίκρας) το µεγαλύτερο επί 

τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης (υπάρχει µόνο ένα είδος καυσίµου) 
 

 

Για την οµάδα Ι’ (Β΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Δηµοτική Ενότητα Βασιλικών) το µεγαλύτερο επί 

τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης (υπάρχει µόνο ένα είδος καυσίµου) 
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Για τα ελαιολιπαντικά 
Με βάση την χαµηλότερη τιµή που κατατίθεται ως προσφορά, ανά οµάδα ελαιολιπαντικών ειδών 

(οµάδες Κ’ , Λ’  και Μ’) του προϋπολογισµού της µελέτης. 

 

 

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόµενοι προσφέρουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης ή 

την ίδια τιµή προσφοράς, θα  γίνεται κλήρωση µεταξύ τους. 

 

 

Άρθρο 11° 
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διενέργειας ειδοποιεί ηλεκτρονικά µέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσµίας,  δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) των παρακάτω δικαιολογητικών 

1. 
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα της παρ. 1 

του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016). 

 Για να νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:  

- οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 

-οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και Ι.Κ.Ε.,  

-ο διευθύνων σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου των ανωνύµων 

εταιρειών (ΑΕ), 

-ο πρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών, 

-σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου. 

Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά 

πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο 

καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 

Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου 

αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί σε κάθε 

περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών 

αποφάσεων. 

 

β. Πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 

εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και 

επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη 

παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. 

Τα περί εκκαθάρισης και αναγκαστικής εκκαθάρισης δεν ισχύουν για ατοµικές επιχειρήσεις. 
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Τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

γ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 

- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας 

ασφάλισης,  

- αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που 

είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό,  

- σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή 

ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, 

- σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό 

πρόσωπο) καθώς και  εργοδότες  ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής στα ασφαλιστικά ταµεία  που από το νόµο είναι υποχρεωµένοι να  καταβάλουν 

εισφορές.  

 

 δ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα 

µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, το οποίο 

πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 

 

Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν 

τη µορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται. 

 

ε.Οι κοινοπραξίες (ενώσεις) οικονοµικών φορέων υποβάλλουν όλα τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην κοινοπραξία. 

Εάν σε κάποια χώρα (συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

πιστοποιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω 

περιπτώσεις, µπορεί να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση (βεβαίωση) του προσφέροντος 

που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

 

Αν στη χώρα του προσφέροντος δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί 

αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής 

του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, µαζί µε την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση 

προσκοµίζεται και το έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής που βεβαιώνει την αδυναµία 

έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή εγγράφου. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί µέσα στο χρόνο που 

προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται. 

 

2.Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 

συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται 
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αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

 

3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του 

άρθρου 104 του Ν 4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 

δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 

απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος 

και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 

µαταιώνεται. 

 

5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 

εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 

73 και 74 ή του Ν 4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την 

επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν 4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συµµετοχής και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε.  

 

6. Τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς 

ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και στη συνέχεια προσκοµίζονται και σε έντυπη µορφή 

στην αναθέτουσα αρχή, σε πρωτοκολληµένο φάκελο ,µέσα σε προθεσµία τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Υπεύθυνες δηλώσεις ή άλλα 

έγγραφα που υπογράφονται ψηφιακά από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους και φέρουν 

προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, δεν απαιτείται να προσκοµίζονται και σε έντυπη 

µορφή. 

 

7. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας, 

είτε της κατακύρωσης της σύµβασης.  

8. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και 
στις διατάξεις του παρόντος.  
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ΑΡΘΡΟ 12ο 

Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

 
Μετά από εισήγηση του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου η Οικονοµική Επιτροπή προβαίνει 

στην κατακύρωση του διαγωνισµού. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗΔΗΣ.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι (άρθρο 105  ν 4412/16): 

α) Άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις 

βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών 

β) Ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 

5, 36 του ν 4129/2013, εφόσον απαιτείται. 

γ) Κοινοποίηση της απόφασης  κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υπέβαλε επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  έπειτα από σχετική πρόσκληση.  
 

Άρθρο 13ο  

Προθεσµία άσκησης της προσφυγής 

1.Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης (άρθρο 361 ν 4412/2016) της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

- δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση, µε ηλεκτρονικό µέσο,  της προσβαλλόµενης πράξης 

στον ενδιαφερόµενο  

-  δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 

προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε 

(15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δηµοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό 

(0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύµβασης (άρθρο 363 ν 

4412/2016). 

3.Για την εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον του Δήµου Θέρµης, 
συγκροτείται χωριστό γνωµοδοτικό όργανο τριµελές ή πενταµελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα 
µέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα µέλη του γνωµοδοτικού οργάνου που είναι αρµόδιο για τα 
υπόλοιπα θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κλπ). 

4. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο 12 
της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
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λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»], 
µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το 
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
 

5.Έως την 31/03/2017 για προδικαστικές προσφυγές και προσφυγές ενώπιον των διοικητικών 

δικαστηρίων ισχύουν οι διατάξεις του ν.3886/2010. 

Από  01.04.2017  εφαρµόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) (άρθρο 379 

παρ. 8 του Ν.4412/2016)  

ΑΡΘΡΟ 14ο  

Έγγραφη ειδική πρόσκληση  
 

1. Στον ανάδοχο   που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗΔΗΣ 

έγγραφη ειδική πρόσκληση , που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος  

β) Την ποσότητα 

γ) Την τιµή 

δ) Το φορέα για τον οποίο προορίζετε η προµήθεια 

ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 

τροποποιήσεις των όρων αυτών. 

στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του 

διαγωνισµού.  

ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

2. Με την ειδική πρόσκληση  η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της 

σύµβασης που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3. Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε είκοσι 

(20) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ειδικής πρόσκλησης , για την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό 

τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό ανάδοχο. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον 

ανάδοχο προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να 

κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση 

συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
5. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης µαταιώνεται. 

 

 

Άρθρο 15ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης - Ρήτρες) 

Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της προµήθειας 

πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού 

ίσου µε το 5% του συµβατικού προϋπολογισµού της προµήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.). 
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Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 

πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

i. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

ii.  Τον εκδότη. 

iii.  Τον  φορέα µε τον οποίο θα υπογραφεί η σύµβαση, στον οποίο απευθύνεται. 

iv.  Τον αριθµό της εγγύησης. 

v. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

vi. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 

vii. Τον αριθµό της απόφασης κατακύρωσης της προµήθειας και τα προς προµήθεια υλικά. 

viii. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της  διαιρέσεως και της  διζήσεως. 

ix. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του εκάστοτε φορέα και ότι θα 

καταβληθεί ολικά η µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 

να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίηση. 

x. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της  κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

xi. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Αυτή πρέπει να έχει ισχύ επί δυο 

µήνες µετά την λήξη ισχύος της σύµβασης..  

xii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του εκάστοτε φορέα. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει 

πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει: 

Ότι οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της 

εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση του εκάστοτε φορέα ότι εξέλειπε ο λόγος για τον 

οποίο κατετέθη. 

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προµηθευτής θα εγγυηθεί: 

 

i. Για τα καύσιµα ότι µε την υπογραφή της σύµβασης τα καύσιµα που θα προµηθεύει 

τον εκάστοτε φορέα θα ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές των κρατικών 

διυλιστηρίων, όπως ισχύουν σήµερα. 

ii. Για τα λιπαντικά ότι µε την υπογραφή της σύµβασης τα υλικά που θα προµηθεύσει 

θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των τεχνικών 

χαρακτηριστικών και σχεδίων της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από 

υλικά άριστης ποιότητας , απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα. 

iii. Την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση (εντός 48 ωρών) προµήθεια υγρών καυσίµων 

θέρµανσης στις εγκαταστάσεις του φορέα µετά την έγγραφη παραγγελία από µέρους 

του φορέα και αυθηµερόν παράδοση για τα καύσιµα κίνησης στις εγκαταστάσεις του 

αναδόχου ή του συνεργαζόµενου µε αυτόν πρατηρίου (εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήµου θέρµης) . 
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iv. Την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση, εντός 5 ηµερολογιακών ηµερών από την 

έγγραφη παραγγελία της υπηρεσίας του φορέα, παράδοση των λιπαντικών ειδών στις 

εγκαταστάσεις του εκάστοτε φορέα. 

Η εγγύηση επιστρέφεται µετά το πέρας ισχύος της σύµβασης, ύστερα από την εκκαθάριση 

των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους και µετά από την έγκριση του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας από το ΔΣ του κάθε φορέα. 

 

 

Άρθρο 16ο (Ισχύς σύµβασης) 

 

 Η σύµβαση θα υπογραφεί µεταξύ του µειοδότη που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος της 

προµήθειας για συγκεκριµένη οµάδα καυσίµων ή ελαιολιπαντικών του προϋπολογισµού και του 

φορέα για τον οποίο προορίζονται τα είδη της συγκεκριµένης οµάδας του προϋπολογισµού. 
 

Οι συµβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν διάρκεια ισχύος ως εξής: 

 

Για τα καύσιµα: 
• Για το ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ για χρονική διάρκεια από 03/09/2017 έως 02/09/2018. 

• Για τα ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ), για χρονική διάρκεια από 14/11/2017 έως 

02/09/2018. 

• Για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.),  για 
χρονική διάρκεια από 15/11/2017 έως 02/09/2018.   

• Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, Δηµοτική 

Ενότητα Θέρµης, για χρονική διάρκεια από 15/11/2017 έως 02/09/2018.  

• Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Δηµοτική Ενότητα Μικρας, 

για χρονική διάρκεια από 15/11/2017 έως 02/09/2018.  

• Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Δηµοτική Ενότητα Βασιλικών, 

για χρονική διάρκεια από 15/11/2017 έως 02/09/2018.  

• Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, (Δηµοτική Ενότητα Θέρµης) 

για χρονική διάρκεια από 15/11/2017 έως 02/09/2018.  

• Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, (Δηµοτική Ενότητα Μικρας) 

για χρονική διάρκεια από 15/11/2017 έως 02/09/2018.   

• Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, (Δηµοτική Ενότητα 

Βασιλικών) για χρονική διάρκεια από 15/11/2017 έως 02/09/2018.  

 

Για τα ελαιολιπαντικά: 
• Για το ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ για χρονική διάρκεια από 19/01/2018 έως 02/09/2018. 

• Για τα ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ), για χρονική διάρκεια από 19/01/2018 έως 

02/09/2018. 

• Για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.),  για 
χρονική διάρκεια από 12/01/2018 έως 02/09/2018.   
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  Ο φορέας της προµήθειας δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις συµβατικές 

ποσότητες. Ακόµα η σύµβαση θα µπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίµηνο 

επί πλέον από την ηµεροµηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δηµοτικού ή Διοικητικού 

Συµβουλίου αντίστοιχα, υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει 

υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισµού της δαπάνης.  

 

Άρθρο 17ο (Έξοδα - κρατήσεις - εισφορές) 

Στη συµβατική αξία των καυσίµων, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι 

οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο σε κάθε φορέα ως εξής: 

 

Για τον ανάδοχο του Δήµου Θέρµης: 

• Στη συµβατική αξία των καυσίµων, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες 

κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο: 

α) Φόρος εισοδήµατος (Ν. 2238/94, αρ. 55, §1, περ. στ΄), ποσοστό 1%. 

     β) Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,06 % 

          γ) Υπέρ ΕΣΗΔΗΣ ποσοστό 0,02% επι της αξίας εκτός ΦΠΑ της σύµβασης. 

δ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας  των πληρωµών των σχετικών  

παραστατικών δαπάνης 

ε) Η δαπάνη δηµοσίευσης ,αρχικής ή  και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης στις 

πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε το 

άρθρο 46 του Ν.3801/2009)  

 

• Στη συµβατική αξία των ελαιολιπαντικών , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες 

κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο: 

α) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος (Ν. 2238/94, αρ. 55) σε ποσοστό 4%  

           β) Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,06 % 

          γ) Υπέρ ΕΣΗΔΗΣ ποσοστό 0,02% επι της αξίας εκτός ΦΠΑ της σύµβασης. 

δ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας  των πληρωµών των σχετικών  

παραστατικών δαπάνης 

ε) Η δαπάνη δηµοσίευσης ,αρχικής ή  και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης 

στις πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε 

το άρθρο 46 του Ν.3801/2009)  

 

Για τον ανάδοχο του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ: 

• Στη συµβατική αξία των καυσίµων, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες 

κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο: 

α) Φόρος εισοδήµατος (Ν. 2238/94, αρ. 55, §1, περ. στ΄), ποσοστό 1%. 

β) Η δαπάνη δηµοσίευσης ,αρχικής ή  και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης 

στις πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε 

το άρθρο 46 του Ν.3801/2009)  

γ) Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,06 %. 

δ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας  των πληρωµών των σχετικών  

παραστατικών δαπάνης . 
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• Στη συµβατική αξία των ελαιολιπαντικών , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες 

κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο: 

α) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος (Ν. 2238/94, αρ. 55) σε ποσοστό 4%  

β) 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων 

γ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας  των πληρωµών των σχετικών  

παραστατικών δαπάνης 

δ) Η δαπάνη δηµοσίευσης ,αρχικής ή  και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης 

στις πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε 

το άρθρο 46 του Ν.3801/2009)  

 

 

Για τον ανάδοχο της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ: 

Στη συµβατική αξία των καυσίµων και των ελαιολιπαντικών, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι 

ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο: 

α) Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,06 % 

β) Η δαπάνη δηµοσίευσης ,αρχικής ή  και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης 

στις πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε 

το άρθρο 46 του Ν.3801/2009).  

γ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας  των πληρωµών των σχετικών  

παραστατικών δαπάνης . 

  

 

Για τον ανάδοχο των Σχολικών Επιτροπών: 

Στη συµβατική αξία των καυσίµων, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι 

οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο: 

 

 α) Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,06 % 

 β) Η δαπάνη δηµοσίευσης ,αρχικής ή  και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης 

στις πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε 

το άρθρο 46 του Ν.3801/2009).  

γ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας  των πληρωµών των σχετικών  

παραστατικών δαπάνης . 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων, αρχικής ή  και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης 

στις πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε 

το άρθρο 46 του Ν.3801/2009) υπολογίζεται περί τα 1200,00€, θα βαρύνει όπως 

αναφέρθηκε τους αναδόχους και θα επιµεριστεί, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός, 

αναλογικά µε το ύψος του συµβατικού ποσού του καθενός αναδόχου. 

 

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούµενα είδη βαρύνει τον εκάστοτε 

φορέα. 
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Άρθρο 18ο ( Παράδοση & Παραλαβή καυσίµων) 

Τα καύσιµα θα παραδίδονται µε έξοδα, µέσα και µέριµνα του αναδόχου προµηθευτή ως 

ακολούθως: 

Πετρέλαιο (Kίνησης) 

Σε πρατήριο καυσίµων που διαθέτει ή θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προµηθευτής (σε κάθε 

περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήµου Θέρµης)  

  Πετρέλαιο θέρµανσης  

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις που θα υποδείξει ο κάθε φορέας της προµήθειας . 

Βενζίνη (Aµόλυβδη ) 

Σε πρατήριο καυσίµων που διαθέτει ή θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προµηθευτής (σε κάθε 

περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήµου Θέρµης).  

 Μετά τον ανεφοδιασµό οιουδήποτε οχήµατος µε τον κατάλληλο τύπο καυσίµου, ο 

προµηθευτής θα προβαίνει στην έκδοση τιµολογίου πώλησης, στο οποίο θα αναγράφονται 

υποχρεωτικώς τα κάτωθι στοιχεία τουλάχιστον: 

α. η ηµεροµηνία. 

β. τα στοιχεία του πελάτη  

γ. ο τύπος καυσίµου.   

δ. η ποσότητα καυσίµου. 

ε. η τιµή πώλησης του καυσίµου ανά λίτρο κατά την ως άνω ηµεροµηνία. 

στ. ο αριθµός κυκλοφορίας του εκάστοτε δηµοτικού οχήµατος εφόσον πρόκειται για καύσιµα 

κίνησης. 

ζ. το ονοµατεπώνυµο του παραλήπτη, ήτοι του οδηγού του οχήµατος, ο οποίος και θα 

υπογράφει το σχετικό τιµολόγιο για καύσιµα κίνησης και για το πετρέλαιο θέρµανσης το 

ονοµατεπώνυµο του επιβλέποντα την παράδοση του καυσίµου. 

 Τα καύσιµα θα παραλαµβάνονται από την προβλεπόµενη για το σκοπό αυτό επιτροπή κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και πάντα µέσα στο ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του φορέα της 

προµήθειας, ήτοι από τις 7.00 έως και τις 15.00. 

 

Η  παράδοση των λιπαντικών θα γίνει τµηµατικά κατά την χρονική διάρκεια του συµφωνητικού 

και ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε φορέα. 

 

Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 

 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 

επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαµβανοµένου είδους 

ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτού. 

 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από 

της ιδίας οριζόµενης προθεσµίας, ο φορέας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε 

βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο µε τις ανάγκες και τα 

συµφέροντα αυτού τρόπο. 

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την 

πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται, βάσει των κειµένων διατάξεων, η 
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οριστική παραλαβή των υλικών 

   1.  Η παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά 

το χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση.  

   2. Η παραλαβή των υλικών πραγµατοποιείται µέσα στον καθορισµένο από τη σύµβαση χρόνο, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 

 

Άρθρο 19ο (Ποσότητες καυσίµων ανά είδος και Φορέα) 

 

Οι προς προµήθεια ποσότητες καυσίµων και ελαιολιπαντικών, του διαγωνισµού, ανά είδος και 

φορέα είναι οι εξής: 

 
1) Καύσιµα 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ 

ΘΕΡΜΗΣ 

ΚΕΚΟΠΡΟ ΔΕΠΠΑΘ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α’ ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Β’ ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε λίτρα) 

Πετρέλαιο 

κίνησης 

440.000 11.500 - - - 451.500 

Βενζίνη 

αµόλυβδη 

26.000 5.700 3.260 - - 34.960 

Πετρέλαιο 

θέρµανσης 

53.000 35.000 80.275 130.000 120.000 418.275 

 

 

2) Ελαιολιπαντικά       

 

ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ 

ΘΕΡΜΗΣ 

ΚΕΚΟΠΡΟ ΔΕΠΠΑ

Θ 

ΣΧΟΛΙ

ΚΗ 

ΕΠΙΤΡ

ΟΠΗ 

Α’ 

ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ 

ΣΗΣ  

ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Β’ ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε λίτρα ή 

kgr) 

Ορυκτέλαιο 

πετρελαιοκι

νητήρων 

15W40 . 

600 λ - - - - 600 λ  

Ορυκτέλαιο 

βενζινοκινη

τήρων/πετρ

ελαιοκινητή

ρων 10W40 

ηµισυνθετικ

ό 

1000 λ - 20 λ - - 1020 λ 
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Ορικτέλαιο 

πετρελαιοκι

νητήρων 

20W-50. 

1800 λ - - - - 1800 λ 

Oρυκτέλαιο 

υδραυλικών 

και 

κυκλοφορια

κών  

συστηµάτων 

ISO 32 

2500 λ - - - - 2500 λ 

Oρυκτέλαιο  

υδραυλικών 

και 

κυκλοφορια

κών  

συστηµάτων 

ISO 46. 

2500 λ - - - - 2500 λ 

Oρυκτέλαιο  

υδραυλικών 

και 

κυκλοφορια

κών  

συστηµάτων 

ISO 68. 

2500 λ - - - - 2500 λ 

Oρυκτέλαιο  

υδραυλικών 

και 

κυκλοφοριακ

ών  

συστηµάτων 

10W30. 

400 λ - - - - 400 λ 

Ορυκτέλαιο 

SAE 10 . 

 

150 λ - - - - 150 λ 

Γράσο απλό 

ασβεστίου 

C3 

160 kgr - - - -    160 kgr 

Γράσο 

λιθίου 

(µολυβδενίο

υ) 

µακροχρόνι

ας λίπανσης 

NLGI-2 

100 kgr - - - -    100 kgr 

AD-BLUE 5000 λ - - - - 5000 λ 

Αντιψυκτικό 800 λ - - - - 800 λ 

Αντιψυκτικό 200λ - - - - 200 λ 
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G12+ 

Paraflu. 800 λ - - - - 800 λ 

Αντιµυκητια

κό 

Πετρελαίου. 

300 λ - - - - 300 λ 

Αντιπαγωτι

κό 

πετρελαίου 

300 λ - - - - 300 λ 

ATF 

DEXTRON 

IIIG (για 

αυτόµατα 

κιβώτια 

ταχυτήτων 

160 λ - - - - 160 λ 

Ορυκτέλαιο 

χλοοκοπτικ

ού 

µηχανήµατο

ς SAE 10 

- - 25 λ - - 25 λ 

Ορυκτέλαιο 

χλοοκοπτικ

ού 

µηχανήµατο

ς SAE 30 

- - 25 λ - - 25 λ 

Βαλβολίνες 

80W/90 

- 100 λ - - - 100 λ 

        

 

 

Άρθρο 20ο (Τρόπος τιµολόγησης) 

 

Η τιµολόγηση θα γίνεται ως εξής: 

Για τα καύσιµα σύµφωνα µε το ποσοστό έκπτωσης που κατέθεσε στην προσφορά του για κάθε 

είδος καυσίµου. 

Για τα ελαιολιπαντικά σύµφωνα µε τις τιµές των ελαιολιπαντικών που κατέθεσε στην 

προσφορά του.  

 

 Άρθρο 21ο (Πληρωµές) 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει για την εκάστοτε προµήθεια καυσίµων προς τον 

κάθε φορέα της προµήθειας, µαζί µε το τιµολόγιο πώλησης,αποδεικτικό έγγραφο - σφραγισµένο 

και υπογεγραµµένο από τον ίδιο - του δελτίου µέσων τιµών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης, 

της περιοχής Ν θεσσαλονίκης, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που ισχύει για τη συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης. 

  
Για τα είδη ελαιολιπαντικών τα τιµολόγια πώλησης που αφορούν σε προµήθεια 

ελαιολιπαντικών 
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Η πληρωµή  θα γίνεται σε Ευρώ ύστερα από προσκόµιση τιµολογίου. 

Πριν την πρώτη πληρωµή πρέπει να καταβάλλονται οι δαπάνες δηµοσίευσης. 

 

Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται (µε την εξόφληση του 100% της 

αξίας κάθε τµηµατικής παραλαβής υλικών µετά την οριστική παραλαβή αυτής αρ. 200 παρ 2α 

και 3).   

Η πληρωµή της αξίας των καυσίµων και των ελαιολιπαντικών θα γίνεται µετά και τη σύνταξη 

του σχετικού πρωτοκόλλου κάθε τµηµατικής παράδοσης και κατόπιν προσκόµισης του 

σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιµολογίου πώλησης) που θα εκδίδεται στα στοιχεία του 

εκάστοτε φορέα της προµήθειας σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρούσα µελέτη της Οικ. 

Υπηρεσίας του Δήµου (είδος καυσίµου, λιπαντικού, ποσότητες κλπ). Η εξόφληση της δαπάνης 

θα γίνεται εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης (ηµέρα παραλαβής από το λογιστήριο 

του κάθε φορέα ή ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού και εφόσον 

πληρούνται οι συνθήκες του προηγουµένου εδαφίου. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για την προµήθεια υπηρεσία.  

 

 

Άρθρο 22ο (Χορήγηση προκαταβολής) 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

 

Άρθρο 23ο (Χρόνος παράδοσης) 

Από τον Δήµο είναι επιθυµητή η παράδοση των καυσίµων ως εξής: 

Η προµήθεια υγρών καυσίµων θέρµανσης εντός 48 ωρών στο σηµείο (εγκαταστάσεις του 

φορέα) που υποδεικνύεται µετά την έγγραφη παραγγελία από µέρους του εκάστοτε φορέα της 

προµήθειας και αυθηµερόν στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή ή του συνεργαζόµενου 

πρατηρίου για τα καύσιµα κίνησης. 

 

Τα λιπαντικά θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του εκάστοτε φορέα της προµήθειας, εντός 

5 ηµερολογιακών ηµερών από την έγγραφη παραγγελία του φορέα. 

 

Άρθρο 24ο (Γενικά)  

Οι λαµβάνοντες µέρος στον διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της 

παρούσης διακήρυξης και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την  αρ. 196/2017  απόφαση Οικονοµικής  Επιτροπής 
 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

 

38/58 

 

   

‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’’ 
 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Προµήθειας  
Έγγραφο (ΕΕΕΠ) 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
 
Στοιχεία της δηµοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο µέρος Ι ανακτώνται αυτόµατα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΠ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Αριθµός της προκήρυξης 
- 
Αριθµός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
2017-038229(17-112126-001) 
URL της ΕΕ 
Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης εκεί, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συµπληρώσει πληροφορίες µε 
τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης (π.χ. παραποµπή σε δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
 
Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσηµη ονοµασία: 
∆ήµος Θέρµης 
Χώρα: 
Ελλάδα 
 
Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων 
Τίτλος: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
(ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ),ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.), ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
Σύντοµη περιγραφή: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
(ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ),ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.), ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
Αριθµός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 

Αρ Πρωτ. διακήρυξης:9420/21-03-2017. 

 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
 
 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Επωνυµία: 
- 
Οδός και αριθµός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
- 
Ηλ. ταχ/µείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Αρµόδιος ή αρµόδιοι επικοινωνίας: 
- 
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
  

 
Εάν δεν υπάρχει αριθµός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 
- 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονοµικός 
φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 
ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων 
προστατευόµενης απασχόλησης; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 
µειονεκτούντων εργαζοµένων; 
- 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεξία 
- 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 
κατάλογο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής]; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V, 
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος 
VI. 
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
- 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο 
κατάλογο: 
  

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση 
πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, µέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος διατίθεται αυτή 
δωρεάν; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 



 
 

 

41/58 

 

- 
 
 
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
από κοινού µε άλλους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Μεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στον όµιλο 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …): 
- 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία προµήθειας: 
- 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία του συµµετέχοντος οµίλου: 
- 
Ανάλογα µε την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες 
ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά: 
- 
  
 
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 
#1 
Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 
προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για 
τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης: 
Όνοµα 
- 
Επώνυµο 
- 
Ηµεροµηνία γέννησης 
- 
Τόπος γέννησης 
- 
Οδός και αριθµός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
Ηλ. ταχ/µείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
- 
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Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις 
µορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 
 
- 
Γ: Πληροροφίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 
στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο µέρος V κατωτέρω; 

  ❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, µε τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και Β του παρόντος µέρους, καθώς και το µέρος 
ΙΙΙ, για κάθε µία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως συµπληρωµένα και 
υπογεγραµµένα από τους ενδιαφερόµενους φορείς. 
Σηµειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή 
τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, ιδίως τους 
υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις 
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονοµικός φορέας 
µπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών. 
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριµένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες 
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείστε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες 
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε µία από τις σχετικές οντότητες. 
 
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 
δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας 
(Το τµήµα συµπληρώνεται µόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς απότην 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της 
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν ναι και στο µέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόµενων υπεργολάβων: 
- 
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο µέρος Ι, να 
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και Β του 
παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων). 
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 
 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση µε καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕL 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισµού. 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
∆ιαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για διαφθορά µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 
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εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3της σύµβασης περί της 
καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού 
περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας 
αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονοµικού φορέα. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισµού. 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
 

- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για απάτη µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 
κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 
εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου1 της σύµβασης σχετικά µε τη 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
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Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισµού. 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
 - 
Εκδότης 
- 
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό για τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα 
µε τροµοκρατικές δραστηριότητες µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα1 και 3 
της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση 
της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού 
περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω πόφασης-πλαίσιο. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισµού. 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση 
της τροµοκρατίας µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 
κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 
εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της25.11.2005, 
σ.15). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισµού. 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
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Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού  ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ήελέγχου 
σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων µε καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισµού. 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 
Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, 
τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος µέλος 
--- 
Ενεχόµενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική απόφαση, η 
εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
  
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, 
η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
- 
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
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- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Παραβίασε ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος µέλος 
--- 
Ενεχόµενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 

 ❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
- 
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
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- 
 
 
 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον 
τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τοµείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τοµέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
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- 
 
 
 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονοµικός φορέας πτώχευση; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
 
Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονοµικός φορέας αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή 
παύσης δραστηριοτήτων; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-  
- 
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∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
∆ιακανονισµός µε τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε διακανονισµό µε πιστωτές; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας 
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονοµικού φορέα υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
  
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
  
- 
 
Εκδότης 
- 
 
Συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού 
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος 
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα; Κατά 
περίπτωση, βλέπε ορισµούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της προµήθειας. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης της σύµβασης 
Είναι ο οικονοµικός φορέας ενήµερος για τυχόν σύγκρουση συµφερόντων, όπως 
ορίζεται από την εθνική νοµοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προµήθειας, λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης 
Έχει ο οικονοµικός φορέας, ή συνδεόµενη µε αυτόν επιχείρηση, παράσχει 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συµβαλλόµενη οντότητα ή έχει κατ’ 
άλλον τρόπο εµπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
 
Πρόωρη λήξη, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις 
Έχουν επιβληθεί στον οικονοµικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτουσα αρχή ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύµβασης, αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 
απαιτούµενων εγγράφων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα 
της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονοµικός φορέας: 
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα απαιτούµενα από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
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αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

∆: Αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού 
Ισχύουν οι αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού που ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύµβασης; 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι 
Ικανοποιεί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Α: Καταλληλότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Εγγραφή στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο 
Είναι εγγεγραµµένος στα επαγγελµατικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος 
µέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα XI της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη µπορεί να οφείλουν 
να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα αυτό. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Β: Οικονοµική και χρηµατοδοτική επάρκεια 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Λήξη 
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια 
επιλογής υποψηφίων 
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 
Πληροί τα εφαρµοστέα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθµός των υποψηφίων µε τον 
ακόλουθο τρόπο: 
Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή άλλες µορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονοµικός 
φορέας έχει τα απαιτούµενα έγγραφα: 
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές µορφές αποδεικτικών 
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα: 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύµφωνα µε τα µέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν 
αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις 
λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων 
σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα µε την εθνική 
εφαρµογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... 
[προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του 
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προµήθειας για τους σκοπούς 
τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 
παραποµπή στη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αριθµός αναφοράς)]. 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ηµεροµηνία 
- 
Τόπος 
- 
Υπογραφή__ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 

 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

  

  

 


