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 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

 

Ο Δήμαρχος Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη, την υπ αριθμ 19/2020 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/Θμιας Εκπ/σης περί έγκρισης της υπ 
αριθμ 17/2020 ενιαίας μελέτης προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών, στο τμήμα που 
την αφορά και έγκριση της πίστωσης, την υπ αριθμ 17/2020 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/Θμιας Εκπ/σης περί έγκρισης της υπ αριθμ 17/2020 
ενιαίας μελέτης προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών, στο τμήμα που την αφορά και 
έγκριση της πίστωσης, την υπ αριθμ 90/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού θέρμης 
(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) περί έγκρισης της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης και 
ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες της ΔΕΠΠΑΘ, στο τμήμα που την αφορά, σύμφωνα με την υπ 
αριθμ 17/2020 ενιαία μελέτη προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών και δέσμευση 
πιστώσεων για την κάλυψη των σχετικών αναγκών της Επιχείρησης,  για χρονική διάρκεια από 
25/11/2020 έως 24/11/2021, την υπ αριθμ 39/835/08-05-2020 απόφαση του Προέδρου 
της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού θέρμης 
(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), περί δέσμευσης πιστώσεων, την υπ αριθμ 34/2020 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 17/2020 ενιαίας 
μελέτης προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών, στο τμήμα που το αφορά και 
πρόβλεψης πιστώσεων, τις υπ αριθμ 181/1688/578/13-04-2020,182/1689/579/13-04-



   

2020,183/1690/580/13-04-2020 αποφάσεις του Προέδρου  του νπ των Κέντρων 
Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου θέρμης (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.), 
περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης 
και θέρμανσης και ελαιολιπαντικών ειδών, την υπ αριθμ 319/1519/16449/21-05-2020 Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης 
και ελαιολιπαντικών ειδών του Δήμου Θέρμης και την υπ αριθμ 169/2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης εκτέλεσης της ενιαίας προμήθειας με ανοικτό διεθνή 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, 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 
1.350.784,20 € 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 (772.405,85 ευρώ με ΦΠΑ, Α΄Ομάδα μελέτης 17/2020) θα βαρύνει τους παρακάτω  
Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, σε ότι αφορά το 2020: 
 

1.  
ΚΑ 02.10.6641.001, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 
μεταφορικών μέσων», ποσό 1.000 ευρώ.

 

2.  
ΚΑ 02.20.6641.001, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 
μεταφορικών μέσων», ποσό 20.000 ευρώ. 

 

3.  
ΚΑ 02.20.6644.001, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 
μηχανημάτων έργων», 5.000 ευρώ. 

 

4.  
ΚΑ 02.30.6641.001, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 
μεταφορικών μέσων», ποσό 5.000 ευρώ.

 

5.  
ΚΑ 02.30.6644.001, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 
μηχανημάτων έργων», ποσό 7.360 ευρώ.

 

6.  
ΚΑ 02.35.6641.001, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 
μεταφορικών μέσων», ποσό  2.000 ευρώ.

 

7.  
ΚΑ 02.35.6644.001, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 
μηχανημάτων έργου», ποσό 1.900 ευρώ.

 

8.  
ΚΑ 02.35.6644.002, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων 
χορτοκοπτικών», ποσό 100 ευρώ.

 



   

9.  
ΚΑ 02.10.6643, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 
φωτισμό», ποσό 4.836 ευρώ.

 

10.  
ΚΑ 02.30.6643, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 

και φωτισμό», ποσό 1.736 ευρώ.
 

11.  
ΚΑ 02.40.6643, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 

και φωτισμό», ποσό 868 ευρώ. 
 

12.  
ΚΑ 02.20.6644.004 τίτλος «Προμήθεια καυσίμων γεννήτριας 

και δονητικής πλάκας», ποσό 100 ευρώ
 

13.  
ΚΑ 02.20.6644.005 τίτλος «Προμήθεια καυσίμων φυσητήρων 

και ταινίας ματαφόρτωσης», ποσό 100 ευρώ
 

Σύνολο πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, 50.000 
ευρώ (με ΦΠΑ).  

 
Αρ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 319/1519/16449/21-05-2020 

 
 
Το υπόλοιπο ποσό των 722.405,85 € (με ΦΠΑ)  θα καλυφθεί από πιστώσεις προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021. Η ανάλυση στους ΚΑ του οικονομικού έτους 2021 είναι η ακόλουθη: 
 

1.  
ΚΑ 02.10.6641.001, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 
μεταφορικών μέσων», ποσό 50.000 ευρώ.

 

2.  
ΚΑ 02.20.6641.001, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 
μεταφορικών μέσων», ποσό 445.803,83 ευρώ. 

 

3.  
ΚΑ 02.20.6644.001, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 
μηχανημάτων έργων», 40.000 ευρώ. 

 

4.  
ΚΑ 02.30.6641.001, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 
μεταφορικών μέσων», ποσό 45.000 ευρώ.

 

5.  
ΚΑ 02.30.6644.001, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 
μηχανημάτων έργων», ποσό 61.640 ευρώ.

 

6.  
ΚΑ 02.35.6641.001, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 
μεταφορικών μέσων», ποσό  10.100 ευρώ.

 

7.  
ΚΑ 02.35.6644.001, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 
μηχανημάτων έργου», ποσό 10.000 ευρώ.

 

8.  
ΚΑ 02.35.6644.002, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων 
χορτοκοπτικών», ποσό 15.000,00 ευρώ.

 

9.  
ΚΑ 02.10.6643, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 
φωτισμό», ποσό 28.082,03 ευρώ.

 

10.  
ΚΑ 02.30.6643, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 

και φωτισμό», ποσό 9.920 ευρώ.
 



   

11.  
ΚΑ 02.40.6643, τίτλος «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 

και φωτισμό», ποσό 4.960 ευρώ. 
 

12.  
ΚΑ 02.20.6644.004 τίτλος «Προμήθεια καυσίμων γεννήτριας 

και δονητικής πλάκας», ποσό 1.000 ευρώ
 

13.  
ΚΑ 02.20.6644.005 τίτλος «Προμήθεια καυσίμων φυσητήρων 

και ταινίας ματαφόρτωσης», ποσό 900 ευρώ
 

 
Σύνολο πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, 
722.405,85 ευρώ (με ΦΠΑ).  

 
 

Όσον αφορά το ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.. η συνολική δαπάνη της προμήθειας καυσίμων κίνησης και 
θέρμανσης (63.977,36 ευρώ με ΦΠΑ, Β΄Ομάδα μελέτης 17/2020) θα βαρύνει τους 
παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2020: 

 
ΚΑ 6641.001, τίτλος «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης μεταφορικών 
μέσων», ποσό 1.152,90 ευρώ.  

ΚΑ 6641.002, τίτλος «Προμήθεια βενζίνης μεταφορικών μέσων», 
ποσό 1.278,01 ευρώ.  

ΚΑ 6643, τίτλος «Προμήθεια ειδών πετρελαίου θέρμανσης», ποσό 
11.248,12 ευρώ.  

 
Σύνολο πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, 
13.679,03 ευρώ με ΦΠΑ.  

 
Αρ απoφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 181/1688/578/13-04-2020, 182/1689/579/13-
04-2020, 183/1690/580/13-04-2020. 
 

Το υπόλοιπο ποσό των 50.298,33 € (με ΦΠΑ)  θα καλυφθεί από πιστώσεις προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021 ως εξής: 
 

ΚΑ 6641.001, τίτλος «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης μεταφορικών 
μέσων», ποσό 12.843,41 ευρώ.  

ΚΑ 6641.002, τίτλος «Προμήθεια βενζίνης μεταφορικών μέσων», 
ποσό 8.341,84 ευρώ.  

ΚΑ 6643, τίτλος «Προμήθεια ειδών πετρελαίου θέρμανσης», ποσό 
29.113,09 ευρώ.  

 
 



   

Όσον αφορά την Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. η συνολική δαπάνη της προμήθειας καυσίμων κίνησης και 
θέρμανσης (89.607,11 ευρώ με ΦΠΑ, Γ΄Ομάδα μελέτης 17/2020) θα βαρύνει τους 
παρακάτω  Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2020:  
 

141,89 €  σε βάρος του ΚΑΕ 01.64.07.00.0123.  
 34,06 €  σε βάρος του ΚΑΕ 01.64.12.29.0024.   
115.37 € σε βάρος του ΚΑΕ. 01.64.07.00.0123.   
 27,68 €  σε βάρος του ΚΑE 01.64.12.29.0024 
7.650,00 €  σε βάρος του ΚΑE 09.64.12.09.0223.   
1.836,00 €  σε βάρος του ΚΑE 01.64.12.29.0024.   
2.550.00 €  σε βάρος του ΚΑE 01.64.12.00.0223.  
  612,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 01.64.12.29.0024.   
  425,00 €  σε βάρος του ΚΑΕ 09.64.12.09.0423.  
  102,00 €  σε βάρος του ΚΑΕ 01.64.12.29.0024.   
1700,00 € σε βάρος του ΚΑΕ. 01.64.12.00.0423.   
  408,00 €  σε βάρος του ΚΑE 01.64.12.29.0024 
2.550,00 €  σε βάρος του ΚΑE 09.64.12.09.0323.   
  612,00 €  σε βάρος του ΚΑE 01.64.12.29.0024.   
2.550.00 €  σε βάρος του ΚΑE 01.64.12.00.0323.  
  612,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 01.64.12.29.0024.   
 
 

Σύνολο πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, 
21.926,00 ευρώ (με ΦΠΑ).  

 
Αρ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 39/835/08-05-2020. 
 
  

Το υπόλοιπο ποσό των 67.681,11 € (με ΦΠΑ)  θα καλυφθεί από πιστώσεις προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021 

  



   

7.920,60 €  σε βάρος του ΚΑΕ 01.64.07.00.0123.  
1.900,94 €  σε βάρος του ΚΑΕ 01.64.12.29.0024.   
7.135,94 € σε βάρος του ΚΑΕ. 01.64.07.00.0123.   
1.712,63 €  σε βάρος του ΚΑE 01.64.12.29.0024 
11.050,00 €  σε βάρος του ΚΑE 09.64.12.09.0223.   
2.652,00 €  σε βάρος του ΚΑE 01.64.12.29.0024.   
9.350,00 €  σε βάρος του ΚΑE 01.64.12.00.0223.  
2.244,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 01.64.12.29.0024.   
1.275,00 €  σε βάρος του ΚΑΕ 09.64.12.09.0423.  
  306,00 €  σε βάρος του ΚΑΕ 01.64.12.29.0024.   
5.100,00 € σε βάρος του ΚΑΕ. 01.64.12.00.0423.   
1.224,00 €  σε βάρος του ΚΑE 01.64.12.29.0024 
7.650,00 €  σε βάρος του ΚΑE 09.64.12.09.0323.   
1.836,00 €  σε βάρος του ΚΑE 01.64.12.29.0024.   
5.100,00 €  σε βάρος του ΚΑE 01.64.12.00.0323.  
1.224,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 01.64.12.29.0024.   
 

Σύνολο πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, 
67.681,11 ευρώ (με ΦΠΑ).  

 

 Όσον αφορά την Σχολική Επιτροπή Α΄ θμιας Εκπ/σης (Δημοτική Ενότητα Θέρμης) η 
συνολική προμήθεια (60.908,80 ευρώ με ΦΠΑ, Δ΄Ομάδα μελέτης 17/2020) θα 
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής.   

 Όσον αφορά την Σχολική Επιτροπή Α΄ θμιας Εκπ/σης (Δημοτική Ενότητα Μίκρας) η 
συνολική προμήθεια (57.102,00 ευρώ με ΦΠΑ, Ε΄Ομάδα μελέτης 17/2020) θα 
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής.   

 Όσον αφορά την Σχολική Επιτροπή Α΄ θμιας Εκπ/σης (Δημοτική Ενότητα Βασιλικών) η 
συνολική προμήθεια (53.295,20 ευρώ με ΦΠΑ, Ζ΄Ομάδα μελέτης 17/2020) θα 
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής.   

 
 

Η δαπάνη συνολικού ποσού 171.306,00€ με ΦΠΑ για τα καύσιμα θέρμανσης της Σχολικής 
Επιτροπής Α Θμιας Εκπ/σης θα επιβαρύνει τα έξοδα του έτους 2020 ποσοστιαία κατά 30%, 
δηλ 51.391.80 με ΦΠΑ και το υπόλοιπο 70%, ποσό 119.914,20 με ΦΠΑ, τα έξοδα του έτους 
2021. 
 
 
 

 Όσον αφορά την Σχολική Επιτροπή Β΄ θμιας Εκπ/σης (Δημοτική Ενότητα Θέρμης) η 
συνολική προμήθεια (60.908,80 ευρώ με ΦΠΑ, Η΄Ομάδα μελέτης 17/2020) θα 
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής.   

 Όσον αφορά την Σχολική Επιτροπή Β΄ θμιας Εκπ/σης (Δημοτική Ενότητα Μίκρας) η 
συνολική προμήθεια (60.908,80 ευρώ με ΦΠΑ, Θ΄Ομάδα μελέτης 17/2020) θα 
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής.   

 Όσον αφορά την Σχολική Επιτροπή Β΄ θμιας Εκπ/σης (Δημοτική Ενότητα Βασιλικών) η 
συνολική προμήθεια (57.102,00 ευρώ με ΦΠΑ, Ι΄Ομάδα μελέτης 17/2020) θα 
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής.   



   

Η δαπάνη συνολικού ποσού 178.919,60€ με ΦΠΑ για τα καύσιμα θέρμανσης της Σχολικής 
Επιτροπής B Θμιας Εκπ/σης θα επιβαρύνει τα έξοδα του έτους 2020 ποσοστιαία κατά 30%, δηλ 
53.675.88 με ΦΠΑ και το υπόλοιπο 70%, ποσό 125.243,72 με ΦΠΑ, τα έξοδα του έτους 2021. 
 
 
Για τα ελαιολιπαντικά 

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

(74.077,89 ευρώ με ΦΠΑ, Κ΄Ομάδα μελέτης 17/2020) θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Δήμου, σε ότι αφορά το οικονομικό έτος 2020, ως εξής: 
 
ΚΑ 10-6641-002 τίτλος «Προμήθεια λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών μεταφορικών 
μέσων» ποσό 500 ευρώ  
ΚΑ 20-6641-002 τίτλος «Προμήθεια λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών μεταφορικών 
μέσων» ποσό 3.000 ευρώ 

ΚΑ 30-6641-002 τίτλος «Προμήθεια λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών μεταφορικών 
μέσων» ποσό 1.000 ευρώ 

ΚΑ 35-6641-002 τίτλος «Προμήθεια λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών μεταφορικών 
μέσων» ποσό 500 ευρώ 

Σύνολο πιστώσεων 5.000 ευρώ (με ΦΠΑ). 

  
 
Αρ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 319/1519/16449/21-05-2020 

 
 

Το υπόλοιπο ποσό των 69.077,89 € (με ΦΠΑ)  θα καλυφθεί από πιστώσεις προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021. Η ανάλυση στους ΚΑ του οικονομικού έτους 2021 είναι η ακόλουθη: 

 
ΚΑ 10-6641-002 τίτλος «Προμήθεια λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών μεταφορικών 
μέσων» ποσό 4.000,00 ευρώ  
ΚΑ 20-6641-002 τίτλος «Προμήθεια λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών μεταφορικών 
μέσων» ποσό 45.000 ευρώ 

ΚΑ 30-6641-002 τίτλος «Προμήθεια λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών μεταφορικών 
μέσων» ποσό 10.000 ευρώ 

ΚΑ 35-6641-002 τίτλος «Προμήθεια λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών μεταφορικών 
μέσων» ποσό 10.077,89 ευρώ 

Σύνολο πιστώσεων 69.077,89 ευρώ (με ΦΠΑ). 

 
 

   

Όσον αφορά τη Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., η συνολική δαπάνη της προμήθειας ελαιολιπαντικών 
ειδών (490,54 ευρώ με ΦΠΑ, Λ΄Ομάδα μελέτης 17/2020) θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις 
προϋπολογισμού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ σε ότι αφορά το οικονομικό έτος 2020, ως εξής: 

ΚΑ 09.64.12.09.0023, τίτλος «Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων» ποσό 78,05 
ευρώ.  

ΚΑ 01.64.12.09.0024, τίτλος «ΦΠΑ 24%» ποσό 18,73 ευρώ. 
Σύνολο πιστώσεων 96,78 ευρώ (με ΦΠΑ). 

 
 Αρ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 39/835/08-05-2020.  
 



   

 
Το υπόλοιπο ποσό των 393,76 € (με ΦΠΑ)  θα καλυφθεί από την παρακάτω πίστωση του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.  
 
ΚΑ 09.64.12.09.0023, τίτλος «Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων» ποσό 317,55 

ευρώ.  
ΚΑ 01.64.12.09.0024, τίτλος «ΦΠΑ 24%» ποσό 76,21 ευρώ. 

Σύνολο πιστώσεων 393,76 ευρώ (με ΦΠΑ). 

 
Σχετικά CPV 09135100, 09134100, 09132100, 24951000 

 
 

Άρθρο 1ο Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών, λήψη πληροφοριών – δημοσίευση. 

1.1  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 
56902/215 «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 02/06/2020 
και ώρα 08.00:00 π.μ. 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 
06/07/2020 και ώρα 15:00:00 
Αριθμός συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ : 91953 
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 στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
 
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει 
τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
 
 

1.2. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το αργότερο την 29/05/2020. 
 
1.3. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον Εθνικό Τύπο όπως ορίζει ο νόμος. 
 
1.4. Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ. Κωδικός NUTS GR 122. 
 
1.5. Η  διακήρυξη και προκήρυξη θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
1.6. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο, http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 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). 



   

 
 
1.7. Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού : 
 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 14 ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο 
της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα 
του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 
 
Στοιχεία αρμοδίων υπαλλήλων: 

Κολοκυθάς Αθανάσιος και Μανταλής Σταύρος, τηλέφωνα 2310-478029, 2310-478018, fax 2313 
300719.  
 

Άρθρο 2ο (Ισχύουσα νομοθεσία) 

 Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 
- της με αρ. Π1/84/1997 (Φ.Ε.Κ.319 Β') απόφασης 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. 
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
 του ν. 4111/2013(ΦΕΚ A 18/25-01-2013)  «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 

4093/2012, κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου» 



   

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων 
του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 
1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
 

Άρθρο 3ο (Δικαιούμενοι συμμετοχής - Λόγοι αποκλεισμού) 

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 προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

 
Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό : 
 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και 
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον 
στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής 
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή 
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 

 

Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 



   

1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 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 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 



   

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

 

 

 

2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν 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.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

 

3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 



   

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας. 

 

4. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

 

5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

 



   

6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 γ) και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται 
στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από 
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει 
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. 

7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήριο επιλογής 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της   σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 
υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν 
σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για 
την υπό ανάθεση σύμβαση. 

 
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 της 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) 
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «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.  
 
 

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 
17/2020 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, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ αριθμ 17/2020 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. 
 
Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δημοσίευση και υποβολή του στις διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ  παρέχονται στις εξής 
ηλεκτρονικές πύλες : 
 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  
 http://www.promitheus.gov.gr 
 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90
ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3
F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 
 



   

 Το έντυπο μπορεί να υπογράφεται από το σύνολο των μελών που μετέχουν στην διοίκηση ή 
ασκούν διοίκηση (π.χ. μέλη  Δ.Σ. διαχειριστές  & λοιποί) ή  μόνο από τον κατά περίπτωση 
εκπρόσωπο  του οικονομικού φορέα. (Παράγραφος 13 ,άρθρο 107 του Ν.4497/2017). 
 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής 
της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
 

 
 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 

 
9. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ότι δεν έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, 
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 
 

10. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα σε ισχύ. Η υποχρέωσης 
προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά τους φορείς τόσο Κύριας όσο και της 
Επικουρικής ασφάλισης. 

 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 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. 
 

 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  17/20-03-2020 μελέτη της παρούσας προμήθειας. 
-  Αντίγραφο  των πιστοποιητικών ISO 9001 και 14001 στη διαδικασία παραγωγής. 
 

           
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.  
 
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.  
 
Ειδικά τα στοιχεία που  αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.  
Τα παραπάνω ισχύουν για έγγραφα που κατατίθενται για το σύνολο των σταδίων της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 

 
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 και το ΕΕΕΣ πρέπει να φέρουν 
ημερομηνία, ψηφιακή ή φυσική, το πολύ δέκα (10) μέρες από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 
 
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. 
 
 
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 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 για τον νομό Θεσσαλονίκης, 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. 

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. 

  
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. 

 
Άρθρο 6ο (Χρόνος ισχύος προσφορών) 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εννέα (9) μήνες από την επομένη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό, 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 εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
 
Άρθρο 7ο (Πλήθος προσφορών – Μερικές προσφορές) 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει μόνο μία ανά ομάδα. 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) 
αλλά όχι για μέρος ομάδας.  
 

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 21.786,84 Ευρώ (1.089.342,09*2%), 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,  12.458,15 ευρώ (622.907,95*2%) 
Β’  Ομάδα,   1.031,90 ευρώ  (51.594,65*2%) 
Γ’  Ομάδα,   1.445,28 ευρώ (72.263,80*2%) 
Δ’ Ομάδα,     982,40 ευρώ  (49.120,00*2%) 
Ε’  Ομάδα,    921,00 ευρώ   (46.050,00*2%) 
Ζ’ Ομάδα,    859,60 ευρώ   (42.980,00*2%) 
Η’ Ομάδα,    982,40 ευρώ   (49.120,00*2%) 
Θ’ Ομάδα,    982,40  ευρώ  (49.120,00*2%) 
Ι’ Ομάδα,     921,00 ευρώ  (46.050,00*2%) 
Κ’ Ομάδα,   1.194,80 ευρώ (59.740,24*2%) 
Λ’ Ομάδα,       7,91 ευρώ  (395,60*2%) 
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 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 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού,  
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ήτοι δέκα (10) μήνες τουλάχιστον από 
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
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 επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
 
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. 
      
 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. 
Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή. H ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών ορίζεται μέσω του συστήματος από 
την επιτροπή διενέργειας και κοινοποιείτε μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ 
στους συμμετέχοντες.  

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές. 
 
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται 
τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 



   

προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 
μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 13 της παρούσας. 

 
      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: 
 

0,8461 * ΠΕ_1 + 0,0885 * ΠΕ_2 + 0,0652 * 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: 
 

0,2187 * ΠΕ_1 + 0,1503 * ΠΕ_2 + 0,6308 * 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 Γ’ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) το μεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης, προκύπτει από την 

ακόλουθη σχέση: 
 

0,1003 * ΠΕ_1 + 0,1115 * ΠΕ_2 + 0,7880 * 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 
 
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.  0.8461 Χ 0,20% + 0,0885 Χ 0,20% + 0,0652 Χ 0,20% = 0,0019 Χ100 = 0,19000% τελ. 
ποσοστό έκπτωσης 
622.907,95 (καθ. Αξία) Χ 0,19000% = 621.724,42 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) 

 



   

Για τα ελαιολιπαντικά 

Με βάση την χαμηλότερη τιμή που κατατίθεται ως προσφορά, ανά ομάδα ελαιολιπαντικών ειδών 
(ομάδες Κ’ και Λ’) 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 

11.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διενέργειας, για την απόδειξη της μη συνδρομής 
των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 3, 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 (των προβλεπόμενων παραγράφων στους λόγους αποκλεισμού του αρθ 3): 

α) για την παράγραφο 1, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 1. 

β) για τις παραγράφους 2 και 3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του   

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 



   

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή 
η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου 
το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 3, τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 3.  

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, , το οποίο να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με 
τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), 
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της 
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση 
μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα 
της  δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης 
των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει 
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που 
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση 
μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 



   

στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους 
λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005» και 

στ) για την παράγραφο 8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

11.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του κριτηρίου καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

11.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 



   

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

11.4 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

11.5 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που 
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και 
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση 
επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,  
και  
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, 
που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν 
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην 
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 



   

απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 
η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 
 
 
 
Άρθρο 13ο  

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 
της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) 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.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  



   

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του αρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την 
προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 
διενέργεια της διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 
 



   

Στοιχεία επικοινωνίας ΑΕΠΠ 
Τηλέφωνo: 213 214 12 16 

Στο  email proedros@aepp-procurement.gr θα γίνεται η αποστολή των Προσφυγών. 

Στο email aepp@aepp-procurement.gr θα αποστέλλονται τα υπόλοιπα μηνύματα που αφορούν την 
Αρχή. 

 
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης. 
http://www.aepp-procurement.gr/ 
 

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 σε χρονικό διάστημα 
που ορίζεται στην Ε.Ε.Π. ,αλλά όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών 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. 
 
6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  



   

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και 
της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η 
τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) 
που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της 
παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου 
έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 ν 4412/2016. 
 
 
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.). 
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι κατά τριάντα (30) ημέρες 
μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης και τυχόν ενδεχόμενης 
παράτασης ήτοι τουλάχιστον μέχρι την 24/04/2022. 
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη,  
γ) το φορέα με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση, στον 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 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού,  
θ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Αυτή πρέπει να έχει ισχύ επί δυο μήνες μετά 
την λήξη ισχύος της σύμβασης... 
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  
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 
κ) τον αριθμό της απόφασης κατακύρωσης της προμήθειας και τα προς προμήθεια υλικά. 
λ) 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 κατατέθηκε. 
 
Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής θα εγγυηθεί: 
 
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. 
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. 
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) . 
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 την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης και από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους.  
 
 
Άρθρο 16ο (Ισχύς - εκτέλεση της 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 25/11/2020 έως 24/11/2021. 
Για τα ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ), για χρονική διάρκεια από 25/11/2020 έως 24/11/2021. 
Για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.),  για χρονική διάρκεια από 25/11/2020 έως 
24/11/2021.   
Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, Δημοτική Ενότητα 
Θέρμης, για χρονική διάρκεια από 25/11/2020 έως 24/11/2021.  
Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Δημοτική Ενότητα Μικρας, για χρονική 
διάρκεια από 25/11/2020 έως 24/11/2021.  
Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Δημοτική Ενότητα Βασιλικών, για 
χρονική διάρκεια από 25/11/2020 έως 24/11/2021 
Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, (Δημοτική Ενότητα Θέρμης) για χρονική 
διάρκεια από 25/11/2020 έως 24/11/2021. 



   

Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, (Δημοτική Ενότητα Μικρας) για χρονική 
διάρκεια από 25/11/2020 έως 24/11/2021. 
Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, (Δημοτική Ενότητα Βασιλικών) για 
χρονική διάρκεια από 25/11/2020 έως 24/11/2021.  
 
 
Για τα ελαιολιπαντικά: 
Για το ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ για χρονική διάρκεια από 25/11/2020 έως 24/11/2021. 
Για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.),  για χρονική διάρκεια από 25/11/2020 έως 
24/11/2021.   
 
Οι αναθέτουσες αρχές δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσουν 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.  
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και 
της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η 
τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) 
που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της 
παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου 
έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 ν 4412/2016. 
 
 
Άρθρο 17ο (Έξοδα - κρατήσεις - εισφορές) 

Στη συμβατική αξία των ειδών, 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 0,07 %, χαρτόσημο 3% και 20% ΟΓΑ 
χαρτοσήμου. 



   

          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)  
ζ) Υπερ ΑΕΠΠ 0,06%, χαρτόσημο 3% και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου. 
     η) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από 
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

 
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 0,07 %, χαρτόσημο 3% και 20% ΟΓΑ 
χαρτοσήμου. 
          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)  
ζ) Υπερ ΑΕΠΠ 0,06%, χαρτόσημο 3% και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου. 
     η) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από 
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

 
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) Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ποσοστό 0,07 %, χαρτόσημο 3% και 20% ΟΓΑ 
χαρτοσήμου. 
γ) Υπέρ ΕΣΗΔΗΣ ποσοστό 0,02% επι της αξίας εκτός ΦΠΑ της σύμβασης. 
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)  
ε) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας  των πληρωμών των σχετικών  παραστατικών 
δαπάνης . 
ζ) Υπερ ΑΕΠΠ 0,06%, χαρτόσημο 3% και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου. 
     η) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από 
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

 
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 0,07 %, χαρτόσημο 3% και 20% ΟΓΑ 
χαρτοσήμου. 
β) Υπέρ ΕΣΗΔΗΣ ποσοστό 0,02% επι της αξίας εκτός ΦΠΑ της σύμβασης. 
γ) 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).  



   

δ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας  των πληρωμών των σχετικών  παραστατικών 
δαπάνης . 
ε) Υπερ ΑΕΠΠ 0,06%, χαρτόσημο 3% και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου. 
     ζ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από 
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

 
 
 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 0,07 %, χαρτόσημο 3% και 20% ΟΓΑ 
χαρτοσήμου. 
 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 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) Υπερ ΑΕΠΠ 0,06%, χαρτόσημο 3% και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου. 
     ζ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από 
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων, αρχικής ή  και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης στις πολιτικές 
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. 
 

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 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 
ΕΠΙΤΡΟ
ΠΗ  
Β’ ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(σε λίτρα) 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

632.000 13.534 8694,62 - - 654.228,62 

Βενζίνη 
αμόλυβδη 

46.170 6.492 6.746,86 - - 59.408,86 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

66.200 53.012 92.752,45 225.000 235.000 671.964,45 

 
 
 
 
 
 



   

2) Ελαιολιπαντικά       
 
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ 

ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΕΠΠΑΘ ΚΕΚΟΠΡΟ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Α’ ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Β’ ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(σε λίτρα) 

Πολύτυπο 
λιπαντικό 
πετρελαιοκινητ
ήρων 5W-30 
(Πλήρως 
Συνθετικό) – 
(229.51) - 
(DPF). 

1.000 λ - - - - 1.000 λ 

Πολύτυπο 
λιπαντικό 
πετρελαιοκινητ
ήρων 5W-40 
(Πλήρως 
Συνθετικό) – 
(228.51).  

1.000 λ  - - - 1.000 λ 

Πολύτυπο 
λιπαντικό 
10W40 
(Πλήρως 
Συνθετικό). 

1.000 λ - - - - 1.000 λ 

Ορυκτέλαιο 
πετρελαιοκινητ
ήρων  15W-40 

1.000  λ 20 λ - - - 1.020  λ 

Ορυκτέλαιο 
πετρελαιοκινητ
ήρων  20W-50 

1.800 λ - - - - 1.800 λ 

Ορυκτέλαιο 
υδραυλικών και 
κυκλοφοριακών  
συστημάτων 
ISO 32. 

2.500 λ - - - - 2.500 λ 

Ορυκτέλαιο 
υδραυλικών  και 
κυκλοφοριακών 
συστημάτων 
ISO 46. 

3.000 λ - - - - 3.000 λ 

Ορυκτέλαιο 
υδραυλικών και 
κυκλοφοριακών  
συστημάτων  
ISO 68. 

2.000 λ     2.000 λ 

Ορυκτέλαιο 
υδραυλικών και 
κυκλοφοριακών  
συστημάτων 10 
W 30 (truck 
tran). 

400 λ 40 λ - - - 440 λ 

Ορυκτέλαιο 
SAE 10W.  

160 λ - - - - 160 λ 

AD-BLUE. 2.000 λ - - - - 2.000 λ 

Αντιψυκτικό. 800 λ - - - - 800 λ 
Αντιψυκτικό 
G12 

300 λ - - - - 300 λ 

Paraflu. 1.000 λ - - - - 1.000 λ 
Αντιμυκητιακό 
Πετρελαίου. 

200 λ - - - - 200 λ 

Αντιπαγωτικό 
Πετρελαίου. 

200 λ - - - - 200 λ 



   

ATF 
DEXTRON III 
( για αυτόματα 
κιβώτια 
ταχυτήτων). 

160 λ - - - - 160 λ 

Υγρά φρένων 
DOT 4. 

160 λ - - - - 160 λ 

Σπρέϊ 
εκκίνησης 
αιθέρα 
(Starter). 

60 τεμ - - - - 60 τεμ 

Σπρέϊ 
αντισκωριακό – 
λιπαντικό. 

60 τεμ - - - - 60 τεμ 

Σπρέϊ γράσου 
λευκό (λιθίου). 

32 τεμ - - - - 32 τεμ 

Σπρέϊ 
καθαριστικό 
ηλεκτρικών 
επαφών. 

32 τεμ - - - - 32 τεμ 

Σπρέϊ 
καθαριστικό 
βαλβίδας 
πεταλούδας. 

32 τεμ - - - - 32 τεμ 

Σπρέϊ 
σιλικόνης. 

32 τεμ - - - - 32 τεμ 

Σπρέϊ 
καθαριστικό 
φρένων. 

16 τεμ - - - - 16 τεμ 

Ορυκτέλαιο 
μίξης 2Τ με 
δοσομετρητή  
(για 

χλοοκοπτικά ) 

- 60 λ - - - 60 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 

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 φορέα και αυθημερόν στις εγκαταστάσεις του 
προμηθευτή ή του συνεργαζόμενου με αυτόν 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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’’ 
 
 
 

 
 
 

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 
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 
Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην 
ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα [] 
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

 
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) 

 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. 
www.promitheus. gov.gr/[ΑΔΑΜ 
Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ]) 

 
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι 
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 



   

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): 

Πόλη: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Αρμόδιος επικοινωνίας: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
(ΚΕ.ΚΟ. ΠΡΟ),ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
Σύντομη περιγραφή: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ. ΠΡΟ),ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που 
αποδίδεται στον φάκελο από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα (εάν υπάρχει): 

 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 



   

Ηλ. ταχ/μείο: 
Τηλέφωνο: 
φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

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

Απάντηση: 
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 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
- 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 
- 



   

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Ναι / Όχι 

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 αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

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

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα...): 
- 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης: 
- 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 
 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 



   

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 
να υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση: 
- 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

Όνομα: 
Επώνυμο: 
Ημερομηνία γέννησης: 
Τόπος γέννησης: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Βασίζεται σε 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; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 
- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 



   

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 
- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 
 
 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή 
των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 
στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 



   

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Διαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 
στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 



   

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 
στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 



   

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 
στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 



   

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 
στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 
στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 



   

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 
Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 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; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 

Ενεχόμενο ποσό 
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 
- 



   

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 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 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; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 

Ενεχόμενο ποσό 
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 
- 



   

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 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 
 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 



   

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 



   

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Πτώχευση 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε 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. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 



   

Διευκρινίστε 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. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε 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. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 



   

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε 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. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε 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. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 



   

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε 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. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

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; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 



   

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή 
επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη 
σύμβαση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση 
εμπιστευτικών πληροφοριών 



   

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) 
δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο 
τη   διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 



   

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του 
κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα 

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη 
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 



   

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται 
στην προκήρυξη 
/γνωστοποίηση. 
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά 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. 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά 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. 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 



   

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν 
όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 



   

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 
 
 
 
Λήξη  

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν 
να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 
μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις  
μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, 
ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων 

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: 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 



 

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 στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 
των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος 
Ι. 

 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): Ημερομηνία 

Τόπος Υπογραφή 

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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