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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ  

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ κε πλνπηηθφ Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ» 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

Σεο Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο 

Έρνληαο ππφςε: 

α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1069/1980. 

β) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ». 

γ) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη  ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87Α). 

δ) Σνλ Νφκν 4555/2018(ΦΔΚ 133/19.07.2018 ηεχρνο Α') «Μεηαξξχζκηζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ….» (Κιεηζζέλεο Ι). 

ε) Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν -Πξφγξακκα Γηαχγεηα- θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ζη)Σεο ΚΤΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΔΚ 3400/20-12-2012 ηεχρνο Β) κε ηελ νπνία 

ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 

Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

δ)Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α726.3.2014)«Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο ... θαη 

ινηπέο ξπζκίζεηο». 

ε)Σνπ Ν. 4412/2016(ΦΔΚ 147/08-08-2016) “Γεκφζηεο πκβάζεηο, Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ”. 

ζ)Σνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ζηα κέξε πνπ δελ αληίθεηληαη ζην Ν. 

4412/2016. 

η) Σελ αξηζκ. 220 /2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Πξνθεξύζζεη 

δεκφζην ζπλνπηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ & ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΡΜΗ ΕΣΟΤ 2018-2019, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

αλά ηκήκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο: 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ  

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  ΘΡΑΚΗ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  

ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΘΔΡΜΗ ( Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ) 

 

 

Πξνκήζεηα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ 

ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ & ΘΕΡΜΑΝΗ 

ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΡΜΗ ΕΣΟΤ 

2018-2019 

             Αξηζκ Μειέηεο:24/2018 

Θέξκε  15-10-2018  

Αξ. Πξση.:4290 
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α) Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα 

δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ησλ θαπζίκσλ: βελδίλεο θαη 

πεηξειαίνπ θίλεζεο, θαη ζηε  λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ρνλδξηθήο 

πψιεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο,  ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην 

Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 4257/2014.  

β) Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ειαηνιηπαληηθψλ αλάδνρνο ζα αλαθεξπρζεί ν πξνζθέξσλ 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή).  

Η πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ είλαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

59.831,85 επξώ (πιένλ Φ.Π.Α.) θαη ζα δηελεξγεζεί κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

 

ΆΡΘΡΟ 1 

Ιζρύνπζεο Δηαηάμεηο 

Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ  24/2018 Μειέηε ηεο Γηνηθεηηθήο & 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

Κάζε παξέθθιηζε απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο 

αληίζηνηρεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

2) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ». 

3) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010  

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006. 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/1980. 

6) Σνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο ζηα κέξε πνπ δελ αληίθεηληαη ζην 

λ 4412/2016 

7) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018 

ΆΡΘΡΟ 2 

πκβαηηθά ζηνηρεία 

ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α) Η παξνχζα δηαθήξπμε. 

β) Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

γ) Σν ηηκνιφγην πξνζθνξάο. 

δ) Η γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. 

ΆΡΘΡΟ 3 

Πξνϋπνινγηζκόο - Υξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο 

 1. Η πξνκήζεηα θαπζίκσλ πξνυπνινγίζζεθε ζην πνζφ ησλ 58.042,25 επξψ θαη 

επηπιένλ Φ.Π.Α. 24%, δειαδή ζχλνιν 71.972,39€ επξψ.  

 2. Η πξνκήζεηα ησλ ειαηνιηπαληηθψλ πξνυπνινγίζζεθε ζην πνζφ ησλ 1.789,60 

επξψ θαη επηπιένλ Φ.Π.Α. 24%, δειαδή ζχλνιν 2.219,10 επξψ. 

3. Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη 

ηνπο νηθείνπο Κ.Α. 64-07-00-0000 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2018 θαηά ην πνζφ 

2.400,00. ηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019 ζα πξνβιεθζεί αληίζηνηρε πίζησζε γηα ην 

ππφινηπν ηνπ πνζνχ, θαη κέρξη ηε δηελέξγεηα ηνπ επφκελνπ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ 

δηαγσληζκνχ. ρεηηθνί CPV: 09100000-0 & 24951100-5.  

ΆΡΘΡΟ 4 

Υξόλνο θαη ηόπνο δηαγσληζκνύ- Λήςε πιεξνθνξηώλ 

1. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο, Μαθξπγηάλλε 15 Α 

ζηε Θέξκε, Ν. Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57001, NUTS :EL522, απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ ηελ 31/10 /2018 εκέξα Σεηάξηε 
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2. Ώξα έλαξμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 11:00 π.κ.. θαη ψξα ιήμεο ε 

11:30π.κ. 

2.1  ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ζηελ 

θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα, απηή ζα δηελεξγεζεί ζηηο 06/11/2018 , εκέξα Σξίηε 

ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα ψξα. 

3. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα  θαηαζέζνπλ ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο απηνπξνζψπσο ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

ηελ πξναλαθεξφκελε κέξα , ψξα  θαη ηφπν  

4. Οη πξνζθνξέο κπνξεί θαη λα απνζηέιινληαη ζηε Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο Γήκνπ Θέξκεο 

(Μαθξπγηάλλε 15Α ,Θέξκε ,ΣΚ 57001 ,Σει .2310460-530) κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κε 

ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία 

(πξσηνθνιινχληαη) κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη  εγθαίξσο απφ ην 

Πξσηφθνιιν, δελ  απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία εθπξνζψπνπ θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΠΡΟΟΥΗ! Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ πξναλαθεξόκελε 

εκεξνκελία δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο θαη ζα απνξξηθζνύλ. 

 

4.1 Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πιεξνθνξεζνύλ ζρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ 

πξνκήζεηα από ηηο ππάιιεινπο θ. Κσζηίθα Μαξία & θ. Μαλνπζαξίδνπ Ειέλε, ζην 

ηειέθσλν 2310-460.532 & 2310- 460.534 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

ΆΡΘΡΟ 5 

Δηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

1. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: 

ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη 

ελψζεηο απηψλ πνπ είλαη   εγθαηεζηεκέλα: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

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

γ) ζε άιιε ρψξα ησλ πεξηπηψζεσλ γ θαη δ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.4412/16. 

Οη ελψζεηο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε  λνκηθή κνξθή. 

θαη εθόζνλ όινη νη παξαπάλσ(α, β, γ,) είλαη αλαγλσξηζκέλνη πξνκεζεπηέο ηνπ 

δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ παξέρνληεο ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο, θαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην ή επαγγεικαηηθή νξγάλσζε. 

ΆΡΘΡΟ 6 

Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην Δηαγσληζκό 

ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο αλαγλσξηζκέλα θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή, εκπνξία θαη δηάζεζε θαπζίκσλ, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ζην νηθείν επηκειεηήξην. Η 

ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο 

δηαθήξπμεο απηήο θαη φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα. Η επίδνζε ηεο 

πξνζθνξάο απφ ην δηαγσληδφκελν απνηειεί ηεθκήξην φηη απηφο είρε θαη έιαβε ππφςε θαηά 

ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηεο πξνκήζεηαο σο θαη ηα ζπκβαηηθά 

ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο. 

Όζνη πξνκεζεπηέο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, νθείινπλ λα 

πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ ηα εμήο: 

6.1 Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

1. Τπεύζπλε  δήισζε ηνπ αξζ. 8 ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ δηαγσληδνκέλνπ φηη: 

1.1 έρεη ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηεο κε αξηζκφ 24/2018 κειέηεο 

θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα 

ή ζα αλαθέξνληαη ξεηά ηα ζεκεία εθείλα ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ δελ απνδέρεηαη πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ  
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1.2 έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη φηη αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ηελ 

αλάζεζε  γηα ηελ  νπνία ζα νξηζζεί σο αλάδνρνο  ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε.  

1.3 δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο απφ 

δηαγσληζκνχο δεκνζίνπ, νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ απηψλ (δεκνζίνπ θαη ΟΣΑ ) θ.ι.π.  

1.4 ν δηαγσληδφκελνο δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

1.5 ε επηρείξεζε  είλαη  ζπλεπείο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε, ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο 

ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα θαη ΟΣΑ ,  

1.6 Γελ έρεη ππνπέζεη ζην παξάπησκα ππνβνιήο ςεπδνχο δήισζεο ή θαη αλαθξηβνχο 

δήισζεο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία  

1.7 Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαζψο θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο.  

Η Τπεύζπλε δήισζε πξέπεη λα θέξεη σο εκεξνκελία ζύληαμεο ηελ εκέξα 

θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο ζην  δηαγσληζκό 

 

2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, φπνπ ν ελ ιφγσ Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα 

δειψλεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: α)πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε   

β)Γσξνδνθία γ)Απάηε δ)Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  ε)λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζη) Γηα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα φπσο εηδηθφηεξα θαη αλαιπηηθά απηά νξίδνληαη ζην Άξζξν 73 ηνπ 

Ν.4412/16 

Η Τπεύζπλε δήισζε πξέπεη  λα θέξεη σο  εκεξνκελία ζύληαμεο ηελ εκέξα 

θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο ζην  δηαγσληζκό 

 

3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φπνπ ν ελ ιφγσ Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα 

δειψλεη φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θνξνινγηθψλ νθεηιψλ θαη θαηαβνιή  εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν 

Οηθνλνκηθφο Φνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. ηελ ίδηα δήισζε 

πξέπεη λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 

απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε. 

Η Τπεύζπλε δήισζε πξέπεη  λα θέξεη σο  εκεξνκελία ζύληαμεο ηελ εκέξα 

θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο ζην  δηαγσληζκό 

 

4. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φπνπ ν ελ ιφγσ Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα 

δειψλεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ ηειεί ππφ παχζε εξγαζηψλ, δελ ηειεί ζε 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, 

δελ ηειεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, ζπλδηαιιαγήο-

εμπγίαλζεο ( άξ. 99 ), εηδηθήο εθθαζάξηζεο, εθθαζάξηζεο θαη ππφ δηαδηθαζία  

έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

Η Τπεύζπλε δήισζε πξέπεη  λα θέξεη σο  εκεξνκελία ζύληαμεο ηελ εκέξα 

θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο ζην  δηαγσληζκό 

 

5. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ αξζ. 8 ηνπ Ν. 1599/86, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο 

fax ζηνλ νπνίν ζα απνζηέιινληαη νη αλαθνηλψζεηο θαη ηα άιια έγγξαθα ηεο 

επηηξνπήο ηνπ  δηαγσληζκνχ. Δπίζεο, ζα αλαγξάθνληαη θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

αξκφδηνπ γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνζηειιφκελσλ απφ ηελ ππεξεζία εγγξάθσλ κε 

ηειενκνηνηππία (fax). 

Η Τπεύζπλε δήισζε πξέπεη  λα θέξεη σο  εκεξνκελία ζύληαμεο ηελ εκέξα 

θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο ζην  δηαγσληζκό 
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6. Τπεύζπλε Δήισζε ηνπ αξζ. 8 ηνπ Ν. 1599/86 νπνχ ζα δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ 

ηξνπνπνηήζεη ζην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηηο δεηνχκελεο απφ ην 

ηηκνιφγην πξνζθνξάο πεξηγξαθέο εηδψλ θαη πνζφηεηεο θαη ζα δειψλνληαη ηα 

ηκήκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα νπνία θαηαζέηεη πξνζθνξά. 

Η Τπεύζπλε δήισζε πξέπεη  λα θέξεη σο  εκεξνκελία ζύληαμεο ηελ εκέξα 

θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο ζην  δηαγσληζκό 

 

Όιεο νη Τπεύζπλεο Δειώζεηο ζα θέξνπλ ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο. 

Δελ απαηηείηαη ε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο γηα ηηο Τπεύζπλεο 

Δειώζεηο πνπ δεηνύληαη από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε ή θαη ηελ κειέηε κε α/α  

24/2018 θαζώο θαη γηα ηηο έγγξαθεο εμνπζηνδνηήζεηο. 

 

6.2 Σερληθή Πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απαηηνχκελα ζην 

άξζξν 7  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

6.3 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κε  πνηλή  

απνθιεηζκνύ επί ηνπ εληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο κειέηεο, ζε θαιά 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ έμσ απφ 

απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

ε όηη αθνξά ζηελ εθπξνζώπεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο ελώπηνλ ηεο 

επηηξνπήο δηελέξγεηαο  απαηηνύληαη ηα παξαθάησ: 

 

 Γηα  ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, ν εθπξφζσπνο πνπ ζα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπο, εθηφο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ ζα πξνζθνκίζεη πξαθηηθφ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, φπνπ ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή απηήο ζην 

ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη φπνπ ζα νξίδεηαη φηη, εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο γηα λα 

παξαδψζεη ηελ πξνζθνξά είλαη ν θαηαζέησλ απηή κε ηαπηφρξνλε πξνζθφκηζε ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπ. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ζα θαηαηίζεηαη  

πξαθηηθό Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξίαο, όπνπ ζα εγθξίλεηαη ε 

ζπκκεηνρή απηήο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό. 

Δπίζεο πξέπεη λα θαηαηίζεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Γηεπζχλνληα 

πκβνχινπ,  ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη φηη  

απηφ είλαη ζε ηζρχ. 

 Οη Ι.Κ.Δ. ,νη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νη νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο 

εηαηξίεο ή νπνηαδήπνηε άιιεο κνξθήο πξνζσπηθή εηαηξία, εθπξνζσπνχληαη απφ ην 

δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Γηα ηελ 

λνκηκφηεηα  ηεο εθπξνζψπεζεο ή ηεο  λφκηκεο εμνπζηνδφηεζεο πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνληαη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά εθπξνζψπεζεο ηεο επηρείξεζεο 

(θαηαζηαηηθφ ή ηξνπνπνίεζε απηνχ ζεσξεκέλν αξκνδίσο). Δπηπιένλ πξέπεη λα 

θαηαηίζεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή φηη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

εθπξνζψπεζεο είλαη ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε εθπξνζψπεζεο  απφ ηξίην καδί κε ηα 

πξναλαθεξφκελα πξνζθνκίδεηαη θαη έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε  ηνπ 

εθπξνζσπνχκελνπ. 

 

 Δάλ νη πξνκεζεπηέο είλαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ,ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε 

ηελ επίδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο. ε πεξίπησζε εθπξνζψπεζεο  ππνβάιιεηαη  καδί 

κε ηελ πξνζθνξά ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε, ηνπ 

εθπξνζσπνχκελνπ θαη επίδεημε ηεο  ηαπηφηεηα  ηνπ εθπξφζσπνπ. 

 

 ε πεξίπησζε εθπξνζψπεζεο  έλσζεο πξνκεζεπηψλ θαηαηίζεηαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθή  πξάμε πεξί εμνπζηνδφηεζεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο ηελ 

εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

Όιεο νη Τπεύζπλεο Δειώζεηο ζα θέξνπλ ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο.  
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 Γιψζζα  ζχληαμεο ησλ  παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ε Διιεληθή  

 

 Όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ζπκκεηέρνπζεο αιινδαπέο 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη από ηηο αληίζηνηρεο αξκόδηεο αξρέο 

ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο θαη λα έρνπλ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Ειιεληθά.  

 

Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα  ή 

θσηναληίγξαθα  

 

 ε πεξίπησζε θαηάζεζεο θσηναληηγξάθσλ, όηαλ απηά έρνπλ εθδνζεί από 

ην Ειιεληθό Δεκόζην ή θνξέσλ ηνπ Δεκόζηνπ Σνκέα, απηά πξέπεη λα είλαη 

επαλάγλσζηα 

 ε πεξίπησζε θαηάζεζεο θσηναληηγξάθσλ ηδησηηθώλ εγγξάθσλ  

εκεδαπώλ, απηά πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί 

αξρηθά από δηθεγόξν.  

 ε πεξίπησζε θαηάζεζεο θσηναληηγξάθσλ, αιινδαπώλ εγγξάθσλ, απηά 

πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά από 

δηθεγόξν.  

 

6.4 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε 

δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ. 

Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο  πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν έλνξθε δήισζε, 

απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε βεβαηνχκελνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα  δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή Αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

 

Όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ζπκκεηέρνπζεο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ζα 

πξέπεη λα εθδίδνληαη από ηηο αληίζηνηρεο αξκόδηεο αξρέο ηεο ρώξαο 

εγθαηάζηαζεο θαη λα έρνπλ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Ειιεληθά.  

 

Η επηηξνπή δηελέξγεηαο κπνξεί λα δεηεί εθ ησλ πζηέξσλ ηελ πξνζθόκηζε 

πξσηόηππσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ θαηαηέζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνύ ππό ηε κνξθή θσηναληίγξαθνπ. 

ΆΡΘΡΟ 7 

Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο πξνζθνξάο  

Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ απηνύ, κπνξεί λα 

επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο. 

1. Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κέζα ζε 

θαιά ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν, φπνπ έμσ απφ απηφλ ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 

γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε) Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

- επσλπκία:            -  δηεχζπλζε :         - αξηζκφο ηειεθψλνπ: 

- αξηζκφο ηειεκνηνηππίαο (ΦΑΞ):           - ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν  (e-mail): 
2. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. Μέζα ζην θάθειν 

πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα: 
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ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνη, 

ζθξαγηζκέλνη θάθεινη, νη νπνίνη θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ: 

Α. Φάθεινο θαη κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 

απαηηνχκελα κε πνηλή απνθιεηζκνχ δηθαηνινγεηηθά. Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο Δπηηξνπήο 

είλαη επηζπκεηή ε ηνπνζέηεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε ηελ ζεηξά πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

ζην άξζξν 6 .  

Β. Φάθεινο θαη κε ηελ έλδεημε « Σερληθή Πξνζθνξά». Γηα ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο ζα θαηαηεζεί α) ππεχζπλε δήισζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθεηαη φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη ζηελ  

κειέηε κε α/α 24/2018, β) φζα απαηηνχληαη ζηελ 24/2018 κειέηε «ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ» θαη γ) Σεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 8.5 ηεο παξνχζαο 

 

 Η Τ.Γ. ζα θέξεη ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηεο ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο. 

Γ. Φάθεινο θαη κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Μέζα ζην θάθειν απηφ ζα 

πεξηέρεηαη ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ην θάζε είδνπο θαπζίκνπ ζε πνζνζηφ 

έθπησζεο, ζχκθσλα ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο. Οη 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο Επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα είλαη ζπληαγκέλεο ζην 

έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο κειέηεο.   

 
3. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ή ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 
4. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο  πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε 
απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη 
λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

5. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. 
Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 
θαζαξνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ 
παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηηο 
ηπρφλ δηνξζψζεηο, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηέο. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ 
ππάξρνπλ ζ΄ απηή δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.  

6. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο 
ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα 
νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη 
ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο απηήο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ 
γίλεηαη απνδεθηή θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή 
ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη 
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, είηε ελψπησλ ηεο είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο 
Τπεξεζίαο. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

7. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απφ ηνλ ίδην δηαγσληδφκελν δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 
8. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη εθφζνλ ππάξμνπλ, απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 
9. Γελ γίλνληαη απνδεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε κέξνο ηεο πνζφηεηαο ηνπ 

θάζε είδνπο θαπζίκνπ θαη ειαηνιηπαληηθνχ (κέξνο ηκήκαηνο). 
10. ηνηρεία Πξνζθνξώλ 

10.1 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

10.2 Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ έμη (6) κελψλ, ζα 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η Γ.Δ.Τ.Α. κπνξεί κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο 
ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα παξαηείλεη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ηελ πξνζεζκία θαηά 
αλψηαην φξην (3) κήλεο, ρσξίο νη δηαγσληδφκελνη λα έρνπλ δηθαίσκα γηα 
αληηξξήζεηο. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ νξίνπ παξάηαζεο ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο, καηαηψλεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο εάλ 
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ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, απνδερφκελνο ηελ εθ 
λένπ παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

10.3  Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή, 
αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο μέλα 
λνκίζκαηα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ζα θαηαηίζεληαη ζε επξψ  

10.4 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηεί ε δηαθήξπμε, εθηφο ησλ Δγγπήζεσλ θαη ησλ 
Τπεχζπλσλ Γειψζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη ζην πξσηφηππν, ππνβάιινληαη είηε ζηελ 
πξσηφηππε κνξθή ηνπο είηε ζε κνξθή απινχ (κε επηθπξσκέλνπ), επθξηλνχο 
θσηναληηγξάθνπ απφ ην πξσηφηππν ή απφ ην αθξηβέο αληίγξαθν , εθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην δεκφζην , ηνπο ΟΣΑ α ́ θαη β ́ 
βαζκνχ θαη απφ ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα ή ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, απφ ηα ΝΠΓΓ, ηα 
δηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ, ηα ΝΠΙΓ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή 
επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά απφ θξαηηθνχο πφξνπο ζε πνζνζηφ 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ 
εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη απφ ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 
νξγαληζκνχο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν 3429/2005. 

10.5 Γίλνληαη επίζεο δεθηά: α) Σα απιά, επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα 
ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ηα αληίγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 
β) Σα απιά, επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ην πξσηφηππν φζσλ ηδησηηθψλ 
εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο θαη θνξείο. γ) Σα απιά, 
επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα αιινδαπψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ηα 
αληίγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

10.6 Ο αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ηηο 
δεκνζηεχζεηο 

10.7 Κξηηήξην επηινγήο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

 

11. Σηκέο Πξνζθνξώλ - Επηβαξύλζεηο Μεηνδνηώλ 

11.1 Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ:  

Α) Γηα ηα θαχζηκα: i) ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα 
δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο ησλ θαπζίκσλ: πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο, θαη ζηε  λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ 
πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη ηεο βελδίλεο,  ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην 
Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 4257/2014. ii) ην 
πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. 

Β) Γηα ηα ειαηνιηπαληηθά ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε επξψ. 
11.2 Πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη ζε επξψ ζε ζηαζεξέο ηηκέο ή κε νηνλδήπνηε 

άιιν ηξφπν πέξαλ απηνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζα 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

11.3 Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ έθπησζεο ή δελ 
δίδεηαη εληαίν ή θαηά είδνο πνζνζηφ έθπησζεο, γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ηνπ 
θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαπζίκνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Αμηνιφγεζεο. 

11.4 Δάλ ζην δηαγσληζκφ ηα πξνζθεξφκελα πνζά ή πνζνζηά είλαη ππεξβνιηθά 
πςειά, νη πξνζθνξέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 
παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ 
ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ θαπζίκσλ ή ηηο 
ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ 
δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ ζηηο νπνίεο επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

11.5 Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν 
ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ θαη ειαηνιηπαληηθψλ. Γη' απηφ νη 
δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα πξνζθέξνπλ ην θάζε είδνο θαπζίκνπ θαη 
ειαηνιηπαληηθψλ γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. 

11.6  Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην ζύλνιν 
ηεο πξνκήζεηαο είηε γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο (α. Καπζίκσλ , β. Ληπαληηθψλ). 
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11.7 Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ 

έθπησζεο γηα θάζε είδνο θαπζίκνπ. 

11.8 ηελ ηηκή πξνζθνξάο γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο πεξηιακβάλεηαη ε αμία 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, ε κεηαθνξά θαη ε παξάδνζε απηνχ. 

ΆΡΘΡΟ 8 

Παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

8.1 Υξφλνο θαη Σξφπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 

8.1.1 Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ 
ζηηο 31/10/2018 εκέξα Σεηάξηε από ώξα 11:00 κέρξη θαη 11:30 

8.1.2 Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθά ή θαη κε νπνηνδήπνηε 
άιιν ηξφπν κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ δηαγσληζκνχ εξγάζηκε εκέξα. 

8.1.3 Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηε Γ.Δ.Τ.Α. κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηε 
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ 
θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο 
άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 

8.1.4 Η Γ.Δ.Τ.Α.Θ. δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ απνζηνιή δείγκαηνο, ζε νπνηνδήπνηε 
ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, θξηζεί απηφ αλαγθαίν απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.   

8.1.5 Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο. 
8.2 Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 
απφ ηελ δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ 
έλαξμε δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη   γηα 
επηζηξνθή  σο εθπξφζεζκεο. 

8.3 Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία πνπ αθνξά  δηαγσληζκφ πνπ 
γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 
βάζεη ηηκήο( ρακειφηεξε ηηκή): 

8.3.1 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαη κνλνγξάθνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν νη 
ηξεηο θάθεινη{δηθαηνινγεηηθψλ, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο}. Μεηά ηελ 
απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  ε επηηξνπή  
πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ. 

8.3.2 Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  δελ απνζθξαγίδεηαη θαη παξακέλεη ζην 
παξαπάλσ φξγαλν κέρξη λα θξηζεί ε πξνζθνξά εάλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο 

8.3.3 Μεηά απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο απνζθξαγίδνληαη θαη 
ειέγρνληαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο  γηα φζεο πξνζθνξέο έγηλαλ δεθηέο ζην ζηάδην 
ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

8.3.4 Καηφπηλ ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο 
πξνζθνξέο έγηλαλ δεθηέο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία. ε 
πεξίπησζε ππνβνιήο αζπλήζηζηα ρακειήο πξνζθνξάο, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα 
παξάζρεη γξαπηψο ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ηηο δηεπθξηλίζεηο εάλ ζα 
δεηεζνχλ απφ απηή, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε ζνβαξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ 

8.3.5 Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία ή 
πεξηζζφηεξεο δεκφζηεο ζπλεδξηάζεηο, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. 

8.3.6 ηελ ζπλέρεηα ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ θαη ην δηαβηβάδεη  ζην Γ.. 

ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ην νπνίν θαη απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη αλαθεξχζζεη ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο.  

8.4  Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ- Αλαθήξπμε κεηνδόηε 

8.4.1 Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζε πξνκεζεπηή (ή πξνκεζεπηέο) πνπ ζα 

πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα 

δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο ησλ θαπζίκσλ: 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, θαη ζηε  λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή 
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ιηαληθήο πψιεζεο ηεο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ θίλεζεο,  φπσο απηή πξνθχπηεη απφ 

ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο (άξζξν 63, λ. 4257/2014) θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 

πξνζθεξφκελα απφ απηφλ θαχζηκα θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

πξνκήζεηαο. Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ειαηνιηπαληηθψλ αλάδνρνο ζα αλαθεξπρζεί ν 

πξνζθέξσλ ηε ρακειφηεξε ηηκή. 

8.4.2 Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα ηηκή γηα ην ίδην είδνο 
ειαηνιηπαληηθνχ ή ην ίδην αθξηβψο πνζνζηφ έθπησζεο γηα θάζε είδνο θαπζίκσλ θαη 
είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

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

8.4.4 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 
8.4.5 Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

8.4.6  Τπνβνιή Σεύρνπο Σερληθήο Πεξηγξαθήο 

8.4.7 Πξνέιεπζε ησλ θαπζίκσλ-ειαηνιηπαληηθώλ 

 Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηε ρψξα 
πξνέιεπζεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ θαη ειαηνιηπαληηθνχ πνπ πξνζθέξνπλ. 

 Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν 
γίλεηαη ε δηχιηζε θαη επεμεξγαζία ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαπζίκνπ θαη 
ειαηνιηπαληηθνχ, θαζψο θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ.  

 Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηνπ 
εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε. Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α. αλππαξμία ηνπ 
εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά, ηφηε απηή απνξξίπηεηαη θαη ε 
ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θνηλνπνηείηαη ζην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο - Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ γηα 
ηελ επηβνιή πνηλήο απνθιεηζκνχ ηνπ δειψζαληνο απφ δηαγσληζκνχο ησλ Ο.Σ.Α. θαη 
ηνπ Γεκνζίνπ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε θαη φηαλ ζην εξγνζηάζην πνπ δειψλεηαη γηα ηε δηχιηζε θαη 
επεμεξγαζία κεξηθψο ή νιηθψο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ έρεη επηβιεζεί πνηλή 
απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α. πνπ ηζρχεη θαηά 
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ 
δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. ε 
πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη κεηά απφ γλψκε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, κπνξεί 
λα εγθξηζεί ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 Γηχιηζε θαη επεμεξγαζία ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαπζίκνπ ζε εξγνζηάζην άιιν 
απφ εθείλν πνπ δειψζεθε ζηελ πξνζθνξά, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ κε ηηο 
λφκηκεο θπξψζεηο. 

8.5 Έιεγρνο εγθαηαζηάζεσλ πξνζθέξνληνο ή ππνθαηαζθεπαζηνύ. 

 Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
πξνζθέξνληνο ή ησλ παξαζθεπαζηψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ θαπζίκσλ, ηα έμνδα 
ηεο εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ ζπζηαζεηζνκέλεο ηξηκεινχο επηηξνπήο βαξχλνπλ ηνλ 
πξνζθέξνληα ή ηνπο πξνζθέξνληεο θαη’ αλαινγία. 

 Η θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ εμφδσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί εμφδσλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ππαιιήισλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, δηελεξγείηαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

ππφρξενπ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ εληφο ηεο νξηδφκελεο 

πξνζεζκίαο, ε πξνζθνξά ηνπ ππφρξενπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ 

αμηνινγείηαη. 

8.6 Κξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ 

8.6.1 Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ 

απνθαζίδεη ζρεηηθά, πξνηείλεη γηα: 

α. Σελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα θάζε είδνο θαπζίκνπ θαη ειαηνιηπαληηθνχ πνπ 
πξνθέξεη ν πξνκεζεπηήο.  
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β. Σε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε 
ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  
γ. Σελ θαηαλνκή ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ θαη ειαηνιηπαληηθνχ κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ 
κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο πξνζθνξέο ή θαη ηε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ απηψλ, γηα ηελ 
επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή. 
2. Η ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, φηαλ ε Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο γλσκνδνηεί γηα: 
α. ηε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε ηεο 
πξνκήζεηαο, 
β. ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ ρσξίο ηξνπνπνίεζε 
ησλ φξσλ, 
γ. ηελ ηειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε λένπο φξνπο. 

8.7 πλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ 

Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη έπεηηα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο κπνξεί ν δηαγσληζκφο λα ζπλερηζηεί κε ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο 

αξρηθά ζπκκεηέρνληεο, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ν αξρηθφο δηαγσληζκφο έρεη απνηχρεη ή έρεη θξηζεί αζχκθνξν ην 

απνηέιεζκά ηνπ. 

ΆΡΘΡΟ 9 

Ελζηάζεηο 

9.1 Δλζηάζεηο  ππνβάιινληαη  απφ  ηνπο  νηθνλνκηθνχο  θνξείο  θαηά  ηεο  δηαθήξπμεο  

ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' απηφλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 127ηνπ Ν.4412/2016, σο εμήο : 

α)Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ 
εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο 
ζην ΚΗΜΓΗ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο 
θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα.  
γ) Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ην Γ 
ηεο ΓΔΤΑΘ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο 
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 
9.2 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 
εθηηκψκελεο   αμίαο   ηεο   ζχκβαζεο.   Σν   παξάβνιν   επηζηξέθεηαη   κε   πξάμε   ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην Γ ηεο ΓΔΤΑΘ. 
Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 
ιφγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
Γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Θέξκεο, ζπγθξνηείηαη ρσξηζηφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηξηκειέο ή πεληακειέο (Δπηηξνπή 
αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ), ηα κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη διαφορετικά απφ ηα κέιε ηνπ 
γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά 
ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο (αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θιπ). 
ΆΡΘΡΟ 10 

Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ 

10.1  Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο εηδνπνηεί εγγξάθσο 

ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 

αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο,  δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα  δηθαηνινγεηηθά. Σα 

δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 

εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ. Η Δπηηξνπή κεηά ηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ πξνο ην Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. γηα ηελ θαηαθχξσζε 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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10.2 Σα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ είλαη ηα εμήο:  
α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ή, 
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο 
ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί 
γηα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.  
Γηα λα λνκηθά πξφζσπα ππφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη:  
- νη δηαρεηξηζηέο ησλ νκνξξχζκσλ θαη ησλ εηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ (ΟΔ θαη ΔΔ),  
- νη δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.),  
- ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ 
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (ΑΔ),  
- ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ,  
- ζε θάζε άιιε πεξίπησζε νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  
ε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε αλσηέξσ ππνρξέσζε αθνξά ζηα θπζηθά 
πξφζσπα πνπ έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο θαηά ηε λνκνζεζία απφ ηελ νπνία δηέπνληαη.  
Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην 
νπνίν θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο, ππνβάιιεηαη απφ απηφλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/86ή ηνπ ηχπνπ πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπνπ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα αδηθήκαηα απηά. Η επηηξνπή ηνπ 
δηαγσληζκνχ κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα δεηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα 
πξνζθνκίζεη αληίγξαθα ησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ.  
β. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο ζε ηζρχ, φηη είλαη ελήκεξνη σο 
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο:  
- αθνξά θαη ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο νξγαληζκνχο θχξηαο 
αζθάιηζεο,  
- αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, 
πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ,  
- ζε πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, αθνξά θαη φζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη σο 
εξγνδφηεο ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο,  
- ζε πεξίπησζε εηαηξεηψλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία (ην λνκηθφ 
πξφζσπν) θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηε δηνηθνχλ ή ηελ εθπξνζσπνχλ, εθηφο αλ απηά 
έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία.  
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, 
καδί κε ην πηζηνπνηεηηθφ ή ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, θαηάζηαζε 
πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα, ζηελ νπνία ζα θαίλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο φπνπ 
ππάγεηαη θάζε απαζρνινχκελνο. Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηάζηαζεο ζα βεβαηψλεηαη 
επί ηνπ ζψκαηνο απηήο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο.  
γ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο πεξί εγγξαθήο 
ηνπο ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ γηα δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην 
αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο / πξνκήζεηαο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, ην 
νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ.  
δ. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, κε έθδνζε κεηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ελ ιφγσ 
Οηθνλνκηθφο Φνξέαο δελ ηειεί ππφ πηώρεπζε, δελ ηειεί ππφ παύζε εξγαζηώλ 
(εηαηξίεο), δελ ηειεί ζε πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, δελ ηειεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε νχηε ζε δηαδηθαζία 
θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ ηειεί ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
πηώρεπζε, ζπλδηαιιαγήο-εμπγίαλζεο ( άξ. 99 ), εηδηθήο εθθαζάξηζεο, 
εθθαζάξηζεο θαη ππό δηαδηθαζία  έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο( 
εηαηξίεο) θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 
10.3 Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία   
πνπ   δειψζεθαλ   κε   ηελ   Τπεχζπλε  δήισζε   είλαη   ςεπδή   ή αλαθξηβή, ή εάλ δελ 
ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή εάλ  απφ  ηα  δηθαηνινγεηηθά  πνπ  
πξνζθνκίζζεθαλ  λνκίκσο  θαη εκπξνζέζκσο,  δελ  απνδεηθλχνληαη  νη  φξνη  θαη  νη  
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, o πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη  έθπησηνο θαη ε  
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 
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10.4 Μεηά απφ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
πξνβαίλεη ζηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ. Η απφθαζε θαηαθχξσζεο θνηλνπνηείηαη 
καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν 
ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. Η 
απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ δελ  
θνηλνπνηεζεί ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο 
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα γξαθεία ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α.Θ.   ηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο. 
 

Εάν ζε κάποια τώρα δεν εκδίδονηαι ηα παραπάνω πιζηοποιηηικά ή έγγραθα ή δεν 

καλύπηοσν όλες ηις παραπάνω περιπηώζεις, ασηά θα ανηικαθίζηανηαι από ένορκη 

δήλωζη ηοσ προμηθεσηή ενώπιον δικαζηικής ή διοικηηικής αρτής ή 

ζσμβολαιογράθοσ. 

 
Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη εκπξφζεζκα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, 
πξσηνθνιιεκέλν ζην πξσηφθνιιν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο , ν νπνίνο παξαδίδεηαη  ζην 
αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο.  
 
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππoβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα 
ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ.  

ΆΡΘΡΟ 11 

Έγγξαθε εηδηθή πξόζθιεζε –Τπνγξαθή ζύκβαζεο 

1. ηνλ αλάδνρν πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη έγγξαθε εηδηθή πξόζθιεζε, 

πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α) Σν είδνο  

β) Σελ πνζφηεηα 

γ) Σελ ηηκή 

δ) Σνλ θνξέα  γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηε ε πξνκήζεηα. 

ε) Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ απηψλ. 

ζη) Σα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

δ) Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Με ηελ εηδηθή πξφζθιεζε  ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί θαη ην έγγξαθν ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη κφλν απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

3. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε 

είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο εηδηθήο πξφζθιεζεο , γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

4. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα 

ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο  εθαξκφδνληαη: νη δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.4412/16, νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη  ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο 

5. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

6.Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ αλάδνρν, ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ 

εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθφ 

ηειεγξάθεκα ή ηειεηχπεκα ζηνλ αιινδαπφ αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή 

ζηνλ αλάδνρν πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ελψ ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη 

απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 
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ΆΡΘΡΟ 12 

Εγγπήζεηο 

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

Γελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ (παξ. 1, 

άξζξν 72 λ. 4412/2016) 

2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.1 Ο νξηζηηθφο αλάδνρνο, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο  

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

εγγπεηηθή επηζηνιή ίζε πξνο ην 5% (πέληε ηνηο εθαηφ) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 

ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην ΦΠΑ, γηα ηελ θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο.  

2.2  Η εγγπεηηθή επηζηνιή εθδίδεηαη  απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, 

ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - 

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ θαη 

πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα ζηνηρεία φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 72, 

παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016. 

2.3 Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ δελ θαζνξίδνπλ δηάξθεηα ηζρχνο ή ρξνλνινγία ιήμεσο 

δελ γίλνληαη δεθηέο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο κπνξεί 

λα απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 

θαηά πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε 

νξηζηηθά. 

2.4 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ πιηθνχ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 

αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή γίλεηαη 

κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 

εθπξφζεζκνπ. 

2.5  Η κε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, απνθιείεη ηεο 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ κεηνδφηε θαη ηζνδπλακεί κε 

άξλεζε απηνχ γηα ηεο ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζπλεπάγεηαη  ζε βάξνο ηνπ ηηο 

λφκηκεο θπξψζεηο.  

Με ηελ παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή ν πξνκεζεπηήο ζα εγγπεζεί: 

Όηη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ζα αληαπνθξίλεηαη 

πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ, θαη ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  ηεο 

πξνζθνξάο θαη πξνο ην άξζξν 4 ηεο κειέηεο (πεξη i-iv) θαη ζπγθεθξηκέλα: 

i. Γηα ηα θαχζηκα φηη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηα θαχζηκα πνπ ζα 

πξνκεζεχεη ηε Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 

θξαηηθψλ δηπιηζηεξίσλ, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

ii. Γηα ηα ιηπαληηθά φηη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηα πιηθά πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ, 

ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζρεδίσλ ηεο πξνζθνξάο θαη φηη ζα είλαη ζην 

ζχλνιφ ηνπο απφ πιηθά άξηζηεο πνηφηεηαο , απαιιαγκέλα απφ νπνηνδήπνηε 
θξπκκέλν ειάηησκα. 

iii. Σελ έγθαηξε θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε (εληφο 48 σξψλ) πξνκήζεηα πγξψλ 

θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνξέα κεηά ηελ έγγξαθε 

παξαγγειία απφ κέξνπο ηνπ θνξέα θαη απζεκεξφλ παξάδνζε γηα ηα θαχζηκα 

θίλεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ κε απηφλ 
πξαηεξίνπ (εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Γ.Δ. Θέξκεο ηνπ Γήκνπ ζέξκεο) . 

iv. Σελ έγθαηξε θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, (εληφο 48 σξψλ) απφ ηελ έγγξαθε 

παξαγγειία ηεο ππεξεζίαο, παξάδνζε ησλ ιηπαληηθψλ εηδψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

H εγγπεηηθή κπνξεί λα έρεη θαη ηε κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ 
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3. Δγγχεζε πξνθαηαβνιήο. 

Δελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζε αλάδνρν ζε θαλέλα ζηάδην 

πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Τπνγξαθή ζύκβαζεο 

 
1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α. ε ζρεηηθή 

ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 
2. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη 

φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 
α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. 
γ. Σα πξνο πξνκήζεηα θαχζηκα θαη ειαηνιηπαληηθά θαη ηελ πνζφηεηα. 
δ. Σν πνζνζηφ έθπησζεο πνπ έρεη πξνζθεξζεί γηα θάζε είδνο θαπζίκνπ θαη ηελ ηηκή γηα 
θάζε ιηπαληηθφ. 
ε. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ. 
ζη. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θάζε θαπζίκνπ θαη ειαηνιηπαληηθνχ. 
δ. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο θαη ξήηξεο. 
ε. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 
ζ. Σνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, εθφζνλ 
πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή. 
η. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 
ηα. Σελ παξαιαβή ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ θαη ειαηνιηπαληηθνχ. 

3. Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ 
πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, πνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη ν αλάδνρνο ή κε βάζε ηελ 
έγθξηζε γηα ηελ θαηάξηηζή ηεο κε ηελ νπνία ζπκθσλεί ν αλάδνρνο. Η ζχκβαζε δελ κπνξεί 
λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
Πξφεδξν ή ην λνκίκσο εμνπζηνδνηεζέλ απφ απηφλ πξφζσπν. 

4. Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ή λα παξαηείλεηαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
κέρξη θαη ηξεηο (3) κήλεο φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ 
γη' απηφ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Αμηνιφγεζεο. 

5. Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 
α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ηνπ θάζε πξντφληνο, ή εάλ απηή πνπ παξαδφζεθε, 
ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο σο 
αζήκαλην. 
β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 
γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ 
ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
Παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ-ειαηνιηπαληηθώλ 

1. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, νξίδεηαη ζε δώδεθα ( 12 ) 
κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαηαη λα παξαηαζεί θαηφπηλ 
ζπκθσλίαο ησλ δχν κεξψλ εθφζνλ απαηηεζεί γηα ηξείο επηπιένλ κήλεο. Η Γ.Δ.Τ.Α 
Θέξκεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απμνκεηψλεη ηηο ππάξρνπζεο πνζφηεηεο θαη ησλ 
δχν νκάδσλ, ρσξίο φκσο λα ππεξβεί ην ζπλνιηθφ πφζν ηεο αλάζεζεο. 

2. Η παξαιαβή ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ ε 
έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ 
θαζνξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν. 

3. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο 
πξνζθφκηζεο ησλ θαπζίκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε 
πξνβιέπεη, εθηφο απφ καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ 
άιια φξγαλα πνπ δελ αλήθνπλ ζηε Γ.Δ.Τ.Α., ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο 
αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο ησλ θαπζίκσλ ρσξίο λα 
ππνινγίδεηαη ζ΄ απηφλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ γηα 
έιεγρν, κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηελ Δπηηξνπή. 
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Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ εηδνπνηήζεη έγθαηξα ηε Γ.Δ.Τ.Α. γηα ηελ εκεξνκελία 
πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηηο πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ, 
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 
παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο είλαη ζε ζέζε 
λα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία παξαιαβήο. 
 

ΆΡΘΡΟ 15 

Υξόλνο – ηόπνο – ηξόπνο παξάδνζεο 

 1. Ο αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή 
πξνκήζεηαο, λα εθνδηάζεη ηε Γ.Δ.Τ.Α. κε ηελ παξαγγειζείζα πνζφηεηα ησλ θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ. Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ζα γίλεηαη 
πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ 
παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά πνπ νξίδεη κεγαιχηεξε ρξφλν 
παξάδνζεο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο 
πνζφηεηεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη 
ζηε ζχκβαζε. 

2. Η Γ.Δ.Τ.Α. δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα 
ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε 
ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. 

3. Λφγσ απφζηαζεο ησλ κεηαθηλνχκελσλ νρεκάησλ απφ ηνλ ρψξν εθνδηαζκνχ θαη 
ηελ αδπλακία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. λα απνζεθεχζεη πνζφηεηεο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ θίλεζεο, ε 
ηκεκαηηθή παξάδνζε απηψλ ζα γίλεηαη είηε απφ αληιία ζηελ έδξα ηεο Γ.Δ.Τ.Α., είηε απφ 
αληιία πνπ ζα βξίζθεηαη ζε αθηίλα ην πνιχ πέληε (5) ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ έδξα ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά ζηελ έδξα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ή ζε 
νπνηαδήπνηε άιιν θηίξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α. θαη ζε πνζφηεηεο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη εθ ησλ 
πξνηέξσλ ζηνλ αλάδνρν. 

4. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 
1/4 απηνχ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ 
απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο 
δελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο λα 
παξαηείλεηαη κέρξη ηνπ 1/2 απηνχ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο 
κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην 
1/2 νιφθιεξνπ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. Μεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 
παξάδνζεο, νη πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ δελ παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ζρεηηθά κε αηηεζείζα παξάηαζε, άζρεηα εάλ 
ην αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ππνβιήζεθε έγθαηξα. Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζε 
πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο θαη δελ ππνβιήζεθε έγθαηξα αίηεκα 
παξάηαζήο ηνπ ή έιεμε ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδψζεη ηηο 
πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ. 

5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηε Γ.Δ.Τ.Α., ην ρψξν ππνδνρήο ησλ 
θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, γηα ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ 
πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην θάζε είδνο θαπζίκνπ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο 
λσξίηεξα, εθηφο θαη αλ ε εκέξα θαη ψξα παξάδνζεο είλαη νξηζκέλε θαη ηαθηή. 

6. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ λα κεηαηίζεηαη, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε ζνβαξφηαησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή 

αδπλακία εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο - παξάδνζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

ΆΡΘΡΟ 16 

Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε 

1. ε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 
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ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη, εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπνκέλσλ, θαηά 
πεξίπησζε, θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
α. Γηα θαζπζηέξεζε, πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1/2 ηνπ 
κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ, απφ ην άξζξν 28 ηεο παξνχζαο, ρξφλνπ παξάηαζεο, 
επηβάιιεηαη πξφζηηκν 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο 
θαπζίκνπ πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κηζνχ ηνπ ρξφλνπ 
παξάηαζεο πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιφθιεξε κέξα. 
β. Γηα θαζπζηέξεζε, πνπ ππεξβαίλεη ην 1/2 ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, 
επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο 
θαπζίκνπ πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

2. Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη ζηε 
ζπκβαηηθή αμία ηνπ πξντφληνο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα, ρσξίο ην Φ.Π.Α.. 

3. Δθφζνλ κε ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή σο εθπηψηνπ, παξέρεηαη ζ’ 
απηφλ ε δπλαηφηεηα λα παξαδψζεη ηα θαχζηκα-ιηπαληηθά κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 
εκεξνκελίαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγείηαη εηο βάξνο ηνπ, επηβάιιεηαη ζπλνιηθά 
πξφζηηκν γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ίζν κε πνζνζηφ 10% ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, 
αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα ζην παξερφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Δάλ ν 
έθπησηνο παξαδψζεη ηα θαχζηκα-ιηπαληηθά, ν δηαγσληζκφο ή ηα απνηειέζκαηα απηνχ, 
καηαηψλνληαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ. 

4. Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο, γίλεηαη κε 
παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πνπ έρεη λα ιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο ή ζε πεξίπησζε 
αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιήο, αληίζηνηρα, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

5. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη 
αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  

ΆΡΘΡΟ 17 

Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ - αληηθαηάζηαζε 

1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 
θαπζίκσλ-ιηπαληηθψλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα 
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 
απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 
ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη 
κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε πάξνρνο ησλ 
ππεξεζηψλ ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 218, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία 
πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 
ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  
Αλ ηα πιηθά παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο 
ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα 
επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο.  
Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε 
ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή 
ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 
εθπξφζεζκα, 
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί 
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 
επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 
αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (θνξέα), αλ νη 
ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε 
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ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 
Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.  
Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηνλ αλαζέηνλ θνξέα ην δηθαίσκα λα θεξχμεη 
ηνλ αλάδνρν έθπησην.   

ΆΡΘΡΟ 18 

Κήξπμε πξνκεζεπηή έθπησηνπ 

1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα 
ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 
α)   ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016, 
β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή 
αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ 
ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016,  

Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε λα 
ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε 
πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 
2.Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ 
ζχκβαζε φηαλ: 
α) Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή 
αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 
β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 
3.ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή 
ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν 
πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά 
πεξίπησζε. 
β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε 
αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην 
είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ 
ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην 
επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο 
επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 
4. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν 
ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ Ν.4412/16 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74.   
 

ΆΡΘΡΟ 19 

Εγγπήζεηο πνηόηεηαο 

1. ηε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί ν αλάδνρνο ζα εγγπεζεί φηη ηα πξνζθεξφκελα 
θαχζηκα θαη ιηπαληηθά είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ησλ 
επηζήκσλ θξαηηθψλ θνξέσλ, φηη έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
πξνβιέπνπλ νη φξνη απηνί, φηη είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλα ζψκαηα, πξνζκίμεηο θ.ι.π. θαη 
φηη είλαη θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ηα πξννξίδεη ε Γ.Δ.Τ.Α.. 

2. Η Γ.Δ.Τ.Α. δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη φηη 
παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ 
ππνρξέσζε λ’ αληηθαηαζηήζεη, χζηεξα απφ αίηεζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. θάζε πνζφηεηα θαπζίκνπ ή 
ιηπαληηθνχ πνπ πξνκήζεπζε, κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο, αθφηνπ δηαπηζησζεί 
παξάβαζε ησλ παξαπάλσ δηαβεβαηψζεσλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη πσο ην κέγηζην 
πνζνζηφ θαπζίκνπ πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί δελ ζα ππεξβαίλεη ην 5% ηεο 
αλαιεθζείζεο πξνκήζεηαο. 
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 Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ θαη απνζηνιήο ζηε Γ.Δ.Τ.Α. ησλ λέσλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηάιιεισλ, ζα 
βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 3. Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ηνπ αθαηάιιεινπ θαπζίκνπ ή ιηπαληηθνχ επήιζε θζνξά 
ζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ζηα κεραλήκαηα ηεο Γ.Δ.Τ.Α., ν πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχληαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε 
απφ ην αθαηάιιειν πξντφλ. Δπηπιένλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί 
λα ηνπ επηβιεζεί πξφζηηκν, ην νπνίν νθείιεη λα θαηαβάιεη σο απνδεκίσζε πξνο ηε 
Γ.Δ.Τ.Α. γηα ηε βιάβε πνπ πξνθάιεζε. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαβάιεη ην πξφζηηκν 
θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο. 

 4. Αλ ν πξνκεζεπηήο θαηαζηεί ππφηξνπνο κε ηελ πξνκήζεηα αθαηάιιεινπ 

θαπζίκνπ ή ιηπαληηθνχ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο. 

ΆΡΘΡΟ 20 

Σξόπνο Πιεξσκήο 

1. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ θάζε είδνπο ζα γίλεηαη κε εμφθιεζε φινπ ηνπ πνζνχ 
ακέζσο κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά 
πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. 

2. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη  απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α. ην αξγφηεξν εμήληα (60) 
εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ. Η ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ 
πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο 
θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

ΆΡΘΡΟ 21 

Υνξήγεζε πξνθαηαβνιήο  

Γελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 

 
ΆΡΘΡΟ 22 

Άιια ζηνηρεία 

1. Η Γ.Δ.Τ.Α. δελ ζα θάλεη απνδεθηέο πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε κέξνο ηεο 
πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ θαη ιηπαληηθνχ, θαηά παξέθθιηζε 
απηήο πνπ νξίδεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

2. Η Γ.Δ.Τ.Α. δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ηνπ 
θάζε είδνπο θαπζίκνπ ή ιηπαληηθνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 
Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ γηα θάζε είδνο 
θαπζίκνπ θαη ιηπαληηθνχ, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α.. 

3. Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηε δαπάλε ηνπ ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ, ζα απνξξίπηνληαη σο αζχκθνξεο. 

4. Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016. 
 

ΆΡΘΡΟ 23 

Καλόλεο Δεκνζηόηεηαο ηεο Δηαθήξπμεο 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. 

2. Η πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα δεκνζηεπζεί ζε 1 εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή ή 
πεξηθεξεηαθή εθεκεξίδα, ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ θηηξίνπ 
δηνίθεζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α., ζα αλαξηεζεί ζην δηθηπαθφ ηεο ηφπν θαη ζα αλαξηεζεί ζην 
ΚΗΜΓΗ ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

 
ΆΡΘΡΟ 24 

Λήςε πιεξνθνξηώλ 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο: 
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α. ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο Μαθξπγηάλλε 

15Α Θέξκε Ννκνχ Θεζζαινλίθεο.  

Σειέθσλα ιήςεο πιεξνθνξηψλ: 2310 460.537 , 2310-460.532 

FAX: 2310-460.531 

Αξκφδηνο ππάιιεινο: Μαλνπζαξίδνπ Διέλε, Κσζηίθα Μαξία 

β. ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο: http://www.deya-thermis.gr/  

γ. ζην ΚΗΜΓΗ (πεδίν πξνθεξχμεσλ) 

δ. κέζσ ειεθηξνληθνχ  ηαρπδξνκείνπ  θαηφπηλ ζρεηηθνχ ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε deyak@thermi.gov.gr θαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο 

ηειεθσληθήο ζπλελλφεζεο. Αξκφδηνη ππάιιεινη νη θ. Κσζηίθα Μαξία & θ.  

Μαλνπζαξίδνπ Διέλε 

 

Η παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 220/2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 

Ο Πξφεδξνο 

 

Πνλεξίδεο Παλαγηψηεο 
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